


 HiTEKقیمت اینورترهای  

F100مدل 

سال خدمات 15 –ماه گارانتی  18 –عمومی  دکاربر

ساعته 24پشتیبانی فنی  –دفترچه راهنمای فارسی 

220Vورودی تک فاز 

قیمت

) ریال (
وزن
(kg)

عمق*عرض*ارتفاع
(mm)

توان 

(kw)
ردیفمدل

31,400,0002170*85*1240.75F100S20007BX01

33,740,0002170*85*1241.5F100S20015BX02

42,410,0002194*97*1332.2F100T20022BX03

380Vفاز  سهورودی 

قیمت

) ریال (
وزن
(kg)

عمق*عرض*ارتفاع
(mm)

توان 

(kw)
ردیفمدل

40,800,0002170*85*1240.75F100T40007BX01

45,620,0002170*85*1241.5F100T40015BX02

48,320,0002170*85*1242.2F100T40022BX03

59,480,0002.5194*97*1334F100T40040BX04

77,320,0003237*126*1475.5F100T40055BX05

96,590,0003237*126*1477.5F100T40075BX06

126,030,0005.5298*168*16011F100T40110BX07

154,870,0005.5298*168*16015F100T40150BX08

204,830,0008355*198*17718.5F100T40185BX09

226,540,0008355*198*17722F100T40220BX010

288,450,00011395*250*21030F100T40300BX011

338,650,00011395*250*21037F100T40370BX012

هایتک ، تکنولوژی برتر ، رقابت در قیمت ، متمایز در خدمت
در رنج های مختلف با واحد فروش تماس بگیرید. ولت سه فاز 690ورودی برای استعالم اینورترهای 

 1401/08/14 تاریخ :



 HiTEKقیمت اینورترهای 

F300مدل 

 برای موتورهای یک رنج باالتر در کاربرد نرمال استفاده قابلیت –سنگین  دکاربر

ساعته 24پشتیبانی  –دفترچه راهنمای فارسی  - سال خدمات 15 –ماه گارانتی  18

220Vورودی تک فاز 

قیمت

) ریال (
وزن
(kg)

عمق*عرض*ارتفاع
(mm)

توان 

(kw)
ردیفمدل

37,620,0002175*116*1460.75F300-0R7G-21

43,090,0002175*116*1461.5F300-1R5G-22

47,880,0003251*134*1732.2F300-2R2G-23

65,720,0003251*134*1733.7F300-3R7G-24

380Vفاز  سهورودی 

قیمت

) ریال (
وزن
(kg)

عمق*عرض*ارتفاع
(mm)

توان 

(kw)
ردیفمدل

47,190,0002175*116*1460.75F300-0R7G/1R5P-41

49,250,0002175*116*1461.5F300-1R5G/2R2P-42

54,720,0002175*116*1462.2F300-2R2G/3R7P-43

71,460,0003251*134*1734F300-3R7G/5R5P-44

89,210,0005274*161*1985.5F300-5R5G/7R5P-45

115,980,0005274*161*1987.5F300-7R5G/011P-46

141,490,0008.5343*210*21511F300-011G/015P-47

167,780,0008.5343*210*21515F300-015G/018P-48

223,030,00015395*220*21518.5F300-018G/022P-49

247,560,00015395*220*21522F300-022G/030P-410

301,220,00020.5453*255*22530F300-030G/037P-411

356,850,00020.5453*255*22537F300-037G/045P-412

447,490,00035582*280*28545F300-045G/055P-413

535,280,00035582*280*28555F300-055G/075P-414

در رنج های مختلف با واحد فروش تماس بگیرید. ولت سه فاز 690ورودی برای استعالم اینورترهای 

1401/08/14 تاریخ :



  HiTEKقیمت اینورترهای  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F300مدل 

 قابلیت استفاده برای موتورهای یک رنج باالتر در کاربرد نرمال –سنگین  داربرک

 ساعته 24پشتیبانی  –دفترچه راهنمای فارسی  - سال خدمات 15 –ماه گارانتی  18

 

 380Vفاز  سهورودی 

 قیمت

 ) ریال (
 وزن

(kg) 

 عمق*عرض*ارتفاع

(mm) 

توان 

(kw) 
 ردیف مدل

678,020,000 53 685*300*320 75 F300-075G/093P-4 15 

792,210,000 53 685*300*320 90 F300-093G/110P-4 16 

917,100,000 98 840*420*325 110 F300-110G/132P-4 17 

1,139,690,000 98 840*420*325 132 F300-132G/160P-4 18 

1,353,060,000 98 840*420*325 160 F300-160G/187P-4 19 

1,635,560,000 98 1035*640*380 185 F300-187G/200P-4 20 

1,821,420,000 190 1035*640*380 200 F300-200G/220P-4 21 

2,230,310,000 200 1035*640*380 220 F300-220G/250P-4 22 

2,373,800,000 200 1035*640*380 250 F300-250G/280P-4 23 

2,453,340,000 200 1035*640*380 280 F300-280G/315P-4 24 

 F300-315G/350P-4 25 315 380*640*1035 200 استعالم از شرکت

 F300-355G/400P-4 26 350 ---------- 260 استعالم از شرکت

 F300-400G/450P-4 27 400 ---------- 260 از شرکتاستعالم 

 F300-450G/500P-4 28 450 ---------- 260 استعالم از شرکت

 F300-500G/630P-4 29 500 ---------- 260 استعالم از شرکت

 F300-630G/710P-4 30 630 ---------- 300 استعالم از شرکت

 F300-710G/800P-4 31 710 ---------- 300 استعالم از شرکت

 F300-800G/900P-4 32 800 ---------- 300 استعالم از شرکت

 F300-900G/1000P-4 33 900 ---------- 350 استعالم از شرکت

 F300-1000G/1260P-4 34 1000 ---------- 420 استعالم از شرکت

 

 در رنج های مختلف با واحد فروش تماس بگیرید. ولت سه فاز 690ورودی برای استعالم اینورترهای 

  1401/08/14 تاریخ :



 

 نکات قابل توجه نمایندگان محترم :

لطفا به مشتری در تمامی  برای کاربرد نرمال و نیمه سنگین می باشد نرم فزار فوق العاده قوی دارد. F100مدل  -1

 کاربردها بجز خیلی سنگین پیشنهاد دهید.

 

 کیلووات موجود می باشد. 1000براب کاربردهای سنگین و خیلی سنگین استفاده می شود . و تا توان  F300مدل  -2

 به منظور هماهنگی در پروژه ها در توان های باال قیمت و موجودی با شرکت هماهنگ گردد.

 

 1500لووات تا کی 450ولت از توان  690ولت و ولتاژ خروجی سه فاز  660اینورترهای با ولتاژ ورودی سه فاز  -3

 کیلووات موجود می باشد . ) البته به صورت پروژه ای و قرارداد حمل (

 

( در توان های مختلف موجود می باشد. ) البته به صورت پروژه ای و  6.6kvو  3.3kvاینورترهای مدیوم ولتاژ )  -4

 قرارداد حمل (

 

سال خدمات پس از  15ماه گارانتی کامل و  18 ، ... ( شامل PLC  ،HMIکلیه محصوالت هایتک ) اینورتر ، سروو ،  -5

 فروش فوق العاده توسط هلدینگ بزرگ هایتک می باشد. 

 

 بصورت تمام وقت توسط کارشناسان مجرب هولدینگ بزرگ هایتک انجام می شود:پشتیبانی فنی مشاوره و  -6

0912 006 4420 
0905 805 8001 
0905 805 8002 
0905 805 8003 

 

  

 

 

  

 ، تکنولوژی برتر ، رقابت در قیمت ، متمایز در خدمت هایتک
 


	کاور برق و انرژی
	قیمت Hitek  (1401-08-14)

