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برق وصنعت مولیران

بــرق و صنعــت مولیـران بــا ســال هــا تجربــه درخشــان درزمینــه تهیــه
و توزیــع ملزومــات بــرق صنعتــی ،ضــد انفجــار ،تجهی ـزات کنــرل و
ابـزار دقیــق توانســته اســت گامــی موثــر در راســتای تامیــن نیازهــای
صنايــع مختلــف بــردارد و بــه پشــتیبان و همراهــی مطمــن در صنعت
مبــدل گــردد ایــن مجموعــه فعالیــت خــود را از ســال  1375آغــاز
کــرده و امــروزه یکــی از تامیــن کننــدگان مطــرح
محصوالت ضدانفجار
اشــتال ....................................................................
ســیاگ ....................................................................

STAHL
CEAG

و محصوالت صنعتی
ایتــون (مولــر آملــان ( EATON ............................................
زیمنس SIEMENS ........................................................................
ABB
ای بــی بــی..............................................................
بالــوف BALLUFF ...................................................................
IFM
آی اف ام .....................................................................
هنســلHENSEL ......................................................................
WIEDMULLER
وایــد مولــر................................................
پپــرل  +فوکــس PEPPERL +FUCHS ..........................................
مــی باشــد  .مولیـران بــر ســه اصــل دانــش ،تامیــن و تضمیــن بناگردیده
اســت و بــر ایــن اســاس اطمینــان الزم را ب ـرای همــکاری بــا صنایــع
مختلــف کســب منــوده اســت .امیــد اســت کــه ایــن مجموعــه بــا تکیــه
بــر الطــاف الهــی و نیروهــای متخصــص و مجــرب بتوانــد  ،خدمــت
رســانی شایســته در جهــت مشــاوره قبــل از خریــد و خدمــات پــس
از آن را داشــته باشد.پیشــاپیش از بــذل توجــه شــا کــال تشــکر را
داشــته و توفیقــات روزافــزون را خواســتاریم
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محصوالت ایتون
تجهیزات حفاظت مدار
کلیدهای مینیاتوری MCB
کلید های محافظ جان )RCD (RCCB & RCBO
کلید های اتوماتیک MCCB
کلید های اتوماتیک هوایی IZM
کلید های محافظ موتور PKZM & PKE
تجهیزات سوئیچینگ  ،راه اندازی
کنتاکتور و مینی کنتاکتور رسی DIL
رله های حرارتی رسی ZEB , EMT , ZEV
سافت استارتر رسیDE1, DS7, DM4 , S801 , S811x
درایو فرکانسی رسی DC1, DG1, DA1 , SVx 9000, SPx
موتور استارتر
تجهیزات کنرتل و فرمان
کلیدگردان رسی  PوT
سیگنال تاور رسی SL
تجهیزات کنرتل رسی )RMQ Titanشاسی(
میکرو سوئیچ رسی LS Titan
پرشیر سوئیچ رسی MCS
تجهیزات اتوماسیون و کنرتل صنعتی
رله های قابل برنامه ریزی رسی EASY
رله های حفاظتی رسی ESR SAFETY
رله های رسی MFD Titan
رله های کنرتل  ،حفاظت و اندازه گیری رسی EMR
رله های زمانی رسی ) ETR , SRx , TSxتایمر(
منابع تغذیه رسی GW4,PSG
www.mulliran.com
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برق وصنعت مولیران

◌

Miniature circuit breaker MCB

-Rated currents
up to 63A
-Rated voltage
230/400 VAC
240/415VAC
up to 500VDC
-Breaking capacity
up to 25kA acc. IEC/EN 2-60947
up to 14kA acc. UL489

1 Pole

MCB کلید های مینیاتوری
: DCوAC در انواع

◌

ـ تکفاز
ـ دوفاز
ـ سه فاز
 نول+ ـ سه فاز

2 Pole

4 Pole

3 Pole
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◌

4

Residual Current Circuit Breakers RCCB & RCBO RCD کلید های محافظ جان

-Rated currents
16 up to 125 A
-Rated voltage
200 up to 400 V AC
-Rated current Leakage
0.03 up to 0.3 A

1Pole+N

3Pole+N

1Pole+N

3Pole+N
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◌

برق وصنعت مولیران

◌

Moulded Case Circuit Breakers MCCB

MCCB کلید های اتوماتیک کمپکت

-Rated current
16 up to 1600 A
-Breaking Capacity
15 up to 150 KA

NZM 4

در انواع ساده و موتور دار
به همراه تجهیزات جانبی از جمله
 موتور...آندر و، بوبین شنت-

NZM 3

LZM Series

NZM 2

BZM Series

NZM 1

NZM Accessories

Residual current relay رله نشتی جریان

Ring fualt transducer

◌

◌

Fault current relay
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◌

◌

IZM کلید های اتوماتیک هوایی

◌

Motor Protective Circuit Breakers PKZM & PKE PKZM & PKE کلید محافظ موتور رسی

◌

Air Circuit Breakers IZM

-Rated current
600 up to 4000 A
-Breaking current
42 up to 100 KA

Short-circuit proof up to 100 kA (400V)

PKE Series

6

PKZM Series
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PKZMO

برق وصنعت مولیران

◌

Contactor & mini contactor DIL

-Rating current
7 up to 2600 A
-Rating power
3 to 900 KW

DIL کنتاکتور ها و مینی کنتاکتور های رسی

◌

AC  وDC در انواع

DIL E

DIL L

DIL MP

DIL A

Auxiliary contact

DIL H
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◌

Motor Protection Relays Z series & EMT

Z & EMT رله های بی متال(اورلود) رسی

Bimetal relays

◌

Electronic relay ZEB

Electronic motor protective relay ZEV

8

ZEV محافظ موتور الکرتونیکی رسی

ZEV

ZEV - XSW

◌

◌

Thermistor overload relay EMT6
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◌

برق وصنعت مولیران

◌

Soft starters

(سافت استارتر (راه انداز نرم

◌

DS7

-Control voltage:
24 V AC/DC / 110 to 230 V AC
-Rating range:
4 to 32 A (1,5 to 15 kW at 400 V)
41 to 200 A (22 to 110 kW at 400 V)

DM4

-Mains connection:
230 to 460 V, 60/50 Hz
-Control voltage:
14 to 230 VAC / DC
-Rating range:
16 to 900 A
7.5 to 500 kW (In-line configuration)
11 to 900 kW (In-delta configuration)

S801 / S811

-Mains connection:
200 to 600 V, 60/50 Hz
200 to 690 V, 60/50 Hz
-Control voltage:
24 V DC
-Rating range:
37 to 1000 A (7.5 to 560 kW at 400 V)
65 to 1732 A (18.5to 900 kW at 400 V In-Delta, S811 only)
180 to 1000 A (160 to 750 kW at 690 V, S811 only)
311 to 1732 A (18.5 to 900 kW at 690 V In-Delta, S811 only)
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◌

Frequency Drives

درایو های فرکانسی

با ورودی های سه فاز و تک فاز و رنج توانی مختلف

SVX9000 and SPX9000

-performance range
0,55 up to 75 kW (UIN: 3 to 230 V / UOUT: 3 to 230 V)
0.75 up to132 kW (UIN: 3 to 400 V / UOUT: 3 to 400 V)
2.2 up to160 kW (UIN: 3 to 690 V / UOUT: 3to 690 V)
-Expanded performance range:
up to 1100 kW (UIN: 3 to 400 V / UOUT: 3 to 400V)
up to 2000 kW (UIN: 3 to 690 V / UOUT: 3 to 690 V)

DA1 Series

-performance range
0.75 up to 2.2 kW (Ue: 230~1V, U3 :2 to 230 V)
0.75 up to 75 kW (Ue: 230 ~3 V, U3 :2 to 230 V)
0.75 up to 250 kW (Ue: 400 ~3 V, U3 :2 to 400 V)
0.75 up to 110 kW (Ue: 575 ~3 V, U3 :2 to 575 V)

DC1 Series

-performance range
0.37 up to 0.55 kW (Ue: 1to 115 V, U1 :2to 115 V)
0.37up to 1.1 kW (Ue: 1to 115 V, U3 :2to 230 V)
0.37 up to 1.1 kW (Ue: 1to 230 V, U1 :2to 230 V)
0.37 up to 4 kW (Ue: 1to 230 V, U3 :2to 230 V)
0.37 up to 4 kW (Ue: 3to 230 V, U3 :2to 230 V)
0.75 up to 11 kW (Ue: 3to 400 V, U3 :2to 400 V)

DG1 Series
-performance range
0.75 up to 90 kW (Ue: 3 to 230 V, U3 :2 to 230 V)
0.75 up to 160 kW (Ue: 3 to 400 V, U3 :2 to 400 V)
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برق وصنعت مولیران

◌

Motor starter EMS & MSCD

MSCD & EMS موتور استارتر رسی

-Motor rating (AC53-a):
0.06 to 7.5 KW
0.55 to 3KW

◌

EMS

MSC-DE

MSC-D
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◌
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Rotary Switch

کلیدهای گردان

: در انواع جعبه ای و تابلوئی
 تک فاز سه فاز فرمان-

-Rotary switch T
10 A to 315 A
-Switch disconnector P
25 A up to 315 A
-Switch-Disconnectors Dumeco
40up to 3150 A
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◌

برق وصنعت مولیران

◌

تجهیزات کنرتل ارگونومی رسی RMQ Titan
انواع شاسی استارت استوپ (مات،چراغدار ،دوبل)
انواع پوش باتون و پوش باتون چراغ دار
انواع سلکتور( سوئیچ دار،چراغ دار و مات)
انواع چراغ سیگنال در رنگ های مختلف
انواع جوی استیک ساده و قفل شو
انواع پتانسیومرت در اهم های مختلف
انواع استوپ قارچی (چراغ دار،قفل شو و سوئیچ دار)
انواع پدال امرجنسی قفل شو و معمولی
سیگنال تاور

M22S - DP ...

M22 - LH ...

M22 - L ...

SL ...

M22 - PV ...

M22 - PVS ...

M22S - DDL ...

M22... S/K ... /IY

M22 - XG...

FAK ...
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M22 ... /K .../IY
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M22S - D ...

◌

Ergonomic control device RMQ Titan
(Illuminated)Pushbutton actuators

Mushroom or Key-operated actuators
Double actuators
4 position push-buttons
Indicator lights
Selector switch
Illuminated selector switch actuator
Joystick
EMERGENCY STOP/ OFF actuators
Potentiometer
Foot and palm switches FAK

M22…-D…-4…
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M22…-R…K

M22...-W...

Q…S…

M22 AK ...

M22 K ...

◌

Signal Tower Sl7,SL4

-voltage ranges
24 V AC/DC, 120 V AC and 230 V AC
SL7: Diameter 70 mm
SL4: Diameter 40 mm

M22…W…J…

Q ... LW ...
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M22...X...

M22...-W...

Q ... L ...

M-22AMC-...

برق وصنعت مولیران

◌

◌

LS Titan Position switch

LS Titan پوزیشن سوئیچ رسی-Safety

◌

MCS پرشیر سوئیچ

◌

-Operating heads:
: میکرو سویچ و لیمیت سوئیچ های
Roller lever
)قرقره ای (با بدنه های پالستیکی و فلزی
Angled roller lever
)فشاری (با بدنه های پالستیکی و فلزی
) دو طرفه رگالژی (با بدنه های پالستیکی و فلزی- یک طرفه
roller plunger
)آننت دار و فرن دار (با بدنه های پالستیکی و فلزی
Rotary lever
)امرجنسی خشاب دار و بوبین دار (بدنه پالستیکی
Adjustable roller lever, d = 18,30,40 mm(rubber)
Actuating rod, plastic & metal
Spring rod
Operating rod
Fixing adapter RMQ-Titan®

Pressure Switch MCS

www.mulliran.com
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◌
◌
◌
◌
◌

◌

رله های قابل برنامه ریزی (مینی پی ال سی) رسی EASY
رله های حفاظتی رسی ESR SAFETY
رله های رسی MFD Titan
رله های کنرتل  ،نظارت و اندازه گیری رسی EMR
رله های زمانی رسی ) ETRتایمر(

Relays & PLC

EASY Safety Series

EASY Series

MFD Titan Series

ESR Series

ETR Series

EMR Series

◌

انواع  PLCدر رسی مدل های
 XC-152کمپکت
XC100
XC200

www.mulliran.com
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برق وصنعت مولیران

◌

-PSG Series
Input voltage 100-240 VAC
Output voltage 24 VDC
Rated current 2.5 to 20 A
-GW4 Series
Input voltage 230VAC
Output voltage 24 VDC
Rated current 3 to 10 A
-GD4 Series
Input voltage 400 VAC
Output voltage 24 VDC
Rated current 5 to 30 A

PSG 1phase

◌

GW4,PSG ◌ منابع تغذیه رسی

Power Supply GW4,PSG

PSG 3phase

GW4 Series

STNO Transformer

GD4 Series

STNO ترانس رسی

-Rated input voltage
230V , 400V
-Rated output voltage
24 V , 230 V

کاهنده و افزاینده، در انواع ایزوله

www.mulliran.com

◌
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MI Boxes

DK Boxes

 ترمینال و تجهیزات جانبی، ◌ انواع کابل گلند
◌ انواع باکس و جانکشن باکس های پالستیکی و فلزی
◌ Mi Power Distribution Boards up to 630 A
◌ DK Cable junction boxes
◌ KV Small-type Distribution Boards up to 63 A
Outdoor installation
Water proof
Explosion proof

18

www.mulliran.com

برق وصنعت مولیران

تجهیزات ضد انفجار اشتال

Products for explosive gas atmospheres and areas with combustible dust

تجهیزات روشنایی
انواع چراغ فلورسنت
انواع چراغ قوه و هند المپ
انواع چراغ آویز
انواع چراغ تونلی و پروژکتور

تجهیزات کنرتل
انواع کنرتل استیشن
انواع شاسی و چراغ سیگنال
انواع پوزیشن سوئیچ
انواع بوق و آژیر
انواع تجهیزات نظارت و اندازه گیری

19
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تجهیزات اتوماسیون
انواع ایزوالتور ترنسمیرت
انواع ایزوالتور ریپیرت
انواع بریر تک کاناله و دو کاناله

تجهیزات نصب و راه اندازی
انواع کلید و سلکتور سوئیچ
انواع سوکت پالگ و کانکتور
انواع کابل گلند پالستیکی و فلزی
انواع جانکش باکس و ترمینال باکس

تجهیزات سوئیچینگ و توزیع
انواع  safetyسوئیچ
انواع سوئیچ گیر
انواع محافظ موتور
انواع موتور استارتر

www.mulliran.com
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برق وصنعت مولیران

Enclosures and cable glands
◌

انواع باکس فلزی و پالستیکی در رسی

◌

انواع کابل گلند فلزی و پالستیکی

◌

انواع رله و  Sold-statرله

◌

انواع ترمینال وکانکتور

Kippon ® K,POK,MPC,FPC
Kippon ® TB MH,TB QL

گلند،رشود،الک نات،ارت تگ
سیلینگ،آداپتور،وارش

Relays and solid-state relays
رله های رسی D
رله های رسی PSSR
رله های رسی Termopto
رله های ترموکوپلر و Sold-state
رله های رسی SCS
رله های شیشه ای

Conectivity and device connection tecnology

23

ترمینال و کانکتور های PCB
کانکتور های صنعتی
اینرتفیس
محفظه ماژول
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Analogue signal converter
◌

انواع مبدل های سیگنال

◌

انواع منبع تغذیه

◌

انواع ابزار آالت

مبدل های سیگنال در رسی های
ACT20P
ACT20X EX
ACT20M
PRO & PT100 Series
ترنسدیورس
ماژول های نظارت و کنرتل سیگنال

Power supply
رسی PRO-H
رسیPRO-MAX
رسیPRO-ECO
UPS
کانورترDC/DC
ماژول های ریداندانت

Tools
سیم چین  -سیم لخت کن
انربدست  -دم باریک  -پیچ گوشتی و ..
کانکتور و وایرشو
مولتی مرت و آمپرمرت
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برق وصنعت مولیران

◌

تجهیزات روشنایی

انواع چراغ فلورسنت
انواع چراغ امرجنسی و اضطراری )(Exit
انوا ع چراغ تونلی و چراغ آویز
انواع هند المپ و چراغ قوه
انواع پروژکتور

 چراغ فلورسنت رسیellKچراغ خیابانیellM چراغ فلورسنت لوله ای رسیEVF,ABچراغ فلورسنت سقفیellBچراغ اضطراریEx-lite/Exite CG چراغ آویز رسیEVI,AB,SPGپروژکتور رسی NFMV,NSSMV,FZNچراغ تونلیAB,OAB هند المپ رسیSEB,HE -چراغ قوهStabex

by

23
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◌

تجهیزات اتصال

◌

تجهیزات کنرتل

انواع سوکت پالگ تک فاز و سه فاز
انواع سوکت پالگ مخابراتی و کانکتور

◌ تجهیزات نصب

انواع جانکش باکس و ترمینال باکس
انواع کابل گلند پالستیکی و فلزی
انواع رشود  ،الک نات  ،ارت تگ و..

انواع چراغ سیگنال
انواع شاسی (پوش باتون) و کلید ضدانفجار
انواع سوئیچ
انواع کنرتل استیشن
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برق وصنعت مولیران

Drives and soft starter

◌

Electronics relay and controls

◌

انواع درایو  ACوDC
انواع سافت استارتر

انواع تایمر
انواع رله
انواع منبع تغذیه
انواع اپتوکوپلر
انواع مبدل سیگنال
انواع دستگاه اندازه گیری
انواع رله های منطقی mini PLC

29
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انواع سوئیچ disconnector
انواع سوئیچ چینج آور
انواع  safetyسوئیچ
انواع سوئیچ گیر فشارضعیف
انواع فست فیوز

انواع موتور استارتر
انواع کنتاکتور و مینی کنتاکتور
انواع رله حرارتی و اورلود
انواع محافظ موتور

Switches and enclosed switches

◌

Motor protection and control

◌

Air and moulded case circuit breaker

◌

انواع کلید اتوماتیک کمپکت
انواع کلید هوایی
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برق وصنعت مولیران

Proximity sensors

انواع پراکسیمیتی سنسور القایی
انواع سنسور خازنی
انواع سنسور مغناطیسی

Ultrasonic sensors

انواع سنسور دابل شیت
انواع سنسور دو طرفه
انواع سنسور لوله ای و مکعبی

Positioning systems

انواع سیستم موقعیت یاب القایی
انواع سنسور فاصله یاب
انواع سیستم موقعیت یابی اینکودینگ
انواع سیستم موقعیت یاب Data matrix
انواع سنسور ویژن
انواع اینکودر مطلق
انواع اینکودر افزایشی

Rotary encoders

Photoelectric sensors

انواع سنسور نوری یکطرفه ،دو طرفه و
رفلکتوری
انواع سنسور فیرب نوری
انواع اسالت سنسور
انواع سنسور تشخیص رنگ و کنرتاست
انواع پرده نوری
انواع کوپلرنوری

Inclination & acceleration

انواع سنسور شیب سنج
انواع سنسور شتاب سنج
27
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Identification

انواع بارکد خوان نوری
انواع RFID

Logic control unit

انواع کانرت و تایمر
انواع مولتی فانکشن باLCD,LED
منایشگر
انواع کانورتر
انواع اسپید مانیتور
انواع دیجیتال میرت

Connectivity

انواع کانکتور کابلی و بدون کابل
انواع جانکشن باکس و اسپیلیرت
انواع دیتاکانکتور

Isolator & signal
conditioner

انواع ایزوالتور بریر در رسی K,H,E,WE
انواع زنر بریر
انواع سیگنال کاندیشرن در رسیK,SC

Level measurment

انواع فلوتر
انواع سطح سنج الرتاسونیک
انواع سطح سنج راداری
انواع سطح سنج خازنی
انواع سنسور فشار هیدرواستاتیک
انواع لیمیت سوئیچ القایی ،خازنی،لرزشی

Power supply

انواع منبع تغذیه صنعتی و ضدانفجار

www.mulliran.com
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Encoders & Motion sensors

انواع اینکودر افزایشی
انواع اینکودر مطلق
انواع سنسور چرخشی
انواع سنسور شیب
انواع سیستم ارزیابی پالس
انواع سنسور نوری
انواع سنسور القایی
انواع سنسور خازنی
انواع سنسور مغناطیسی
انواع سنسور سیلندری
انواع سنسور فایرب اپتیک

انواع سنسور فشار
انواع سنسور سطح مخزن
انواع سنسور فلو
انواع سنسور دما
انواع سنسور سنجش لرزش
انواع سنسور خال

Position sensors

Process sensors

Connection technology

انواع سوکت و پالگ
انواع جامپر
انواع اسپیلیرت
انواع آدابتور
انواع کانکتور Cambicon
انواع پرده نوری safety
انواع  safetyرله
انواع safetyکنرتلر

Safety technology

Power supply & Accessories

تجهیزات جانبی
منابع تغذیه
آمپلی فایر
و...
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Object detection

انواع سنسورپراکسیمیتی القایی
انواع سنسور نوری
انواع سنسور خازنی
انواع سنسور الرتاسونیک
انواع سنسور میدان مغناطیسی
انواع میکرو سوئیچ مکانیکی

Linear position and distance measurement
انواع اینکودر چرخشی
انواع سنسور شیب سنج
انواع سنسورالقایی و نوری آنالوگ
انواع سنسورموقعیت مغناطیسی-القایی
انواع مبدل میکرو پالس

Fluid sensor

انواع سنسور فشار
انواع سطح سنج الرتاسونیک و خازنی

Industrial networking and connectivity
انواع کوپلر های القایی
انواع کانکشن و کانکتور
انواع اسپیلیرت
انواع جانکشن شبکه های :

Profibus
profinet
cc-link
Device net
Ethernet IP
IO-Link
EtherCAT

Industrial identification
نواع سنسور چشمی
انواع RFID

www.mulliran.com
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PLC SIMATIC S7-1200
PLC SIMATIC S7-1500
PLC SIMATIC S7-300
PLC SIMATIC S7-400
PLC LOGO

: هایPLC انواع

www.mulliran.com
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Radarراداری
Vibration لرزشی
Ultrasonic الرتاسونیک

32
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:انواع سطح سنج
Capacitanceخازنی
Rotary paddleروتاری پدال
Hydrostaticsهیدرواستاتیک

برق وصنعت مولیران

Transmittersانواع ترنسمیرت
Temprature sensors انواع سنسور دما

www.mulliran.com
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: انواع فلومرتهای
Electromagneticالکرتومغناطیس
Coriolisکوریالیس
Ultrasonicالرتاسونیک
Rotary pistonپیستون چرخشی
Differentialتفاضلی
Vortexورتکس
Variable areaمقطع متغیر

34
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یادداشت :

Electrical & Industrial MULLIRAN
No23 , Etehadiye alley , South Lalehzar St
TEL +982133920498
FAX +982133920498
Email Info@mulliran.com

برق و صنعت مولیران
23  پالک،  کوچه اتحادیه،  الله زار جنوبی، تهران
33920418-33920498 تلفن
33920418-33920498 فکس
Info@mulliran.com ایمیل
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