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NS01
کلید مینیاتوری

MCB

حفاظت در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه
قدرت قطع 6 تا 10 کیلو آمپر

جنس بدنه از مواد نسوز و مقاوم )پلی آمید 66(
قابلیت اتصال دوگانه با قسمت ترمینال یا شینه

دارای نمایشگر رنگی حالت قطع و وصل

NS02
کلید محافظ جان

RCCB

حفاظت در برابر جریان نشتی و خطرات عایقی
قدرت قطع 6 تا 10 کیلو آمپر

عدم وابستگی عملکرد به منبع تغذیه و نوسانات ولتاژ خط
جنس بدنه از مواد نسوز و مقاوم )پلی آمید66(
قابلیت اتصال دوگانه با قسمت ترمینال یا شینه

دارای نمایشگر رنگی حالت قطع و وصل

Breakers
MCB, RCCB, RCBO

NS03
محافظ جان ترکیبی

RCBO

حفاظت ترکیبی در برابر اضافه بار، اتصال کوتاه و جریان نشتی
قدرت قطع در انواع 4.5، 6 و 10 کیلو آمپر

حداکثر زمان عملکرد 0.1 ثانیه
توانایی عملکرد در شدت جریان نشتی 30 یا 100 میلی آمپر

مقاوم در برابر ضربات یا لرزش حین کار
جنس بدنه از مواد نسوز و مقاوم )پلی آمید66(

دارای نمایشگر رنگی حالت قطع و وصل

MCB RCCB RCBO



بــرای مشــاهده کاتالــوگ 
لینــک  ایــن  از  تفصیلــی 
اســتفاده، یــا بــا مــا مکاتبــه 

3بفرماییــد.
www.nsc-co.com

NS04
کلید حرارتی

MPCB

حفاظت کامل از موتور در برابر اضافه جریان و اتصال کوتاه
قابلیت تشخیص خطای قطع شدن فاز

قدرت قطع اتصال کوتاه تا 100 کیلو آمپر
IEC60947.2 - IEC60947-4.1 - EN60947-1 مطابق استانداردهای

رنج کامل تجهیزات جانبی شامل کمکی، شانت، آندر، رابط و جعبه
دکمه روی دستگاه برای کنترل دستی

پیچ تنظیم شدت جریان
دکمه تست عملکرد دستگاه

NS05
کلید اتوماتیک

MCCB

دارای مدل های ثابت، قابل تنظیم و الکترونیکی
رنج گسترده در شدت جریان تا 1250 آمپر

)Frame size( تنوع در اندازه قاب
مکانیزم داخلی ضد قوس الکتریکی و ولتاژ عایقی 1000 ولت

مدل های متنوع در ظرفیت اتصال کوتاه از 20 تا 70 کیلو آمپر
انواع تجهیزات جانبی شامل موتور، کنتاکت کمکی، شانت، آندر و آالرم

جنس بدنه از مواد نسوز و مقاوم )پلی آمید 66( با قابلیت نصب افقی و عمودی
هوشمندی با قابلیت ارتباط به صورت شبکه در مدل های الکترونیکی

Breakers
MPCB, MCCB, ACB

NS06
کلید هوایی

ACB

حفاظت کامل در برابر اضافه بار، اتصال کوتاه و خطای زمین
رنج گسترده در شدت جریان تا 6300 آمپر

مجهز به مکانیزم حفاظت الکترونیکی 
Frame size مکانیزم نصب ثابت و کشویی در پنج

مدل های متنوع در ظرفیت اتصال کوتاه از 45 تا 120 کیلو آمپر
تحمل ولتاژ پیک ضربه ای )Uimp( 12 کیلو ولت 

دارای صفحه نمایش دیجیتالی با قابلیت برنامه ریزی
انواع تجهیزات جانبی شامل موتور، بوبین وصل، شانت و آندر، کنتاکت کمکی و...

MCCB MPCB ACB
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Contactors
Modular Contactor, Fuse disconnector, Modular Socket

Modular Contactor

NS09
پایه فیوز سیلندری

Fuse disconnector

جنس بدنه از مواد نسوز و مقاوم )پلی آمید66(
بهترین ابعاد جهت استفاده بهینه در فضای تابلو

استفاده از بهترین مواد در آلیاژ کنتاکت ها

Fuse disconnector

NS07-L
کنتاکتور ماژوالر

Modular Contactor

کنتاکتور های ابعاد کوچک و بی صدا
دارای مدل های 2پل و 4پل در رنج جریان نامی از 16 تا 100 آمپر

فاصله ایمن بین کنتاکت ها با قابلیت نصب کنتاکت کمکی
کنتاکت های مقاوم برای استفاده در بارهای روشنایی و القایی

NS10
پریز ماژوالر

Modular Socket

جنس بدنه از مواد نسوز و مقاوم )پلی آمید66(
AC جریان نامی 16 آمپر در 230 ولت

LED دارای نمایشگر حالت
قابلیت نصب روی ریل 35 میلیمتری

2TPE مجهز به اتصاالت

Modular Socket
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جنس بدنه از مواد نسوز و مقاوم )پلی آمید66(
بهترین ابعاد جهت استفاده بهینه در فضای تابلو

استفاده از بهترین مواد در آلیاژ کنتاکت ها

جنس بدنه از مواد نسوز و مقاوم )پلی آمید66(
AC جریان نامی 16 آمپر در 230 ولت

LED دارای نمایشگر حالت
قابلیت نصب روی ریل 35 میلیمتری

2TPE مجهز به اتصاالت
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NS21
 ترمینال ریلی
Screw Type 
Terminals 

تنوع در سایز از 2.5 تا 240 میلیمتر در شش رنگ
G قابل نصب روی ریل 35 میلیمتری و نوع

بدنه پلی آمید 66، پیچ استیل با روکش روی، سیم گیر و قطعه رابط نیکل با روکش برنج
EPIL، IEC، IECEE، CE، CB، RoHS تاییدیه استاندارد ایران، پژوهشگاه نیرو و

IEC 60947-7-1 مطابق استاندارد BLOXconnect تولید تحت لیسانس

NS22
ترمینال توزیع

Distribution Blocks

صرفه جویی فوق العاده در زمان، فضا و همچنین افزایش نظم و زیبایی محیط تابلو 
قابل نصب روی ریل یا سطح

تنوع در شدت جریان از 40 تا 150 آمپر در ترمینال توزیع و تا 500 آمپر در ترمینال قدرت
BLOXconnect تولید تحت لیسانس

از تک پل تا چهار پل با تعداد خروجی متنوع تا 18 خروجی برای هر پل
PA66 بدنه پلی آمید 66، قاب پلی کربنات، پیچ استیل با روکش روی، شینه برنج، پایه عایق

IEC 60947-7-1 مطابق استاندارد BLOXconnect تحت لیسانس

Blocks
Screw Type Terminals, Distribution Blocks, Installation Connectors, Busbar & Earth Terminals

NS23
کانکتور

Installation
Connectors

جایگزین چسب برق برای افزایش ایمنی، نظم، زیبایی و صرفه جویی در زمان
جنس بدنه و اهرم پلی آمید 66، فنر استیل،  قطعه هادی روکش مس

در مدل های 2، 3 و 5 شاخه
BLOXconnect تحت لیسانس

Screw Terminals Distribution Blocks Connectors

NS24
شینه ارت، نول و باسبار

Busbar & Earth
Terminals

افزایش ایمنی، نظم، زیبایی در اتصاالت زمین با قابلیت نصب روی ریل یا سطح
تعداد خروجی متنوع از 4 تا 18 و قابل استفاده در انواع سیم از سایز 2.5 تا 16

PA66 جنس بدنه پلی آمید 66، پیچ استیل با روکش روی، شینه برنج، پایه عایق
IEC 60947-7-1 مطابق استاندارد BLOXconnect تحت لیسانس

Earth Terminals

Busbur
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NS30
شستی فرمان
Push-button

انوع چراغدار و ساده، تک و دوبل، کلید یک یا دو طرفه سوئیچ دار و آالرم
عمر الکتریکی و مکانیکی باال

طراحی زیبا و ارگونومیک در سه رنگ سبز، قرمز و مشکی
استفاده از بهترین مواد مستحکم و عایق در انواع باکالیت و فلزی

NC و NO قابلیت نصب و تعویض آسان ماژول کنتاکت های
CE، CB، IEC 60947-5-1 مطابق با استاندارد Salzer تحت لیسانس

NS36
چراغ سیگنال
LED-Indicator 

طول عمر باال و مصرف انرژی پایین
درای انواع ساده و ماژوالر

طراحی زیبا و ارگونومیک در چهار رنگ سبز، قرمز، آبی و زرد
استفاده از بهترین مواد مستحکم و عایق در انواع باکالیت و فلزی

CE، CB، IEC 60947-5-1 مطابق با استاندارد Salzer تحت لیسانس

NS40
ترموستات
Thermostat

دارای مدل های تک و دوبل )گرما و سرما(
عملکرد سریع و ضربه ای با سنسور بی متال

طول عمر علمکرد بیشتر از 100،000 قطع و وصل
AC ظرفیت کنتاکت تا 16 آمپر در 250 ولت

محدوده دمای قابل اندازه گیری از 20- تا 60 درجه سانتی گراد
UL94 V-0 جنس بدنه ضد آتش مطابق با استاندارد

CE، RoHS، ISO9001 مطابق با استاندارد Natural تحت لیسانس

Push-button LED-Indicator Hygrostat

NS41
رطوبت-دما سنج

Hygrostat

کنترل همزمان رطوبت و دما با تلرانس پنج درصد 
محدوده دمای قابل اندازه گیری از 0 تا 60 درجه و رطوبت تا 95 درصد

طول عمر علمکرد بیشتر از 50،000 قطع و وصل
UL94 V-0 جنس بدنه ضد آتش مطابق با استاندارد

CE، RoHS، ISO9001 مطابق با استاندارد Natural تحت لیسانس

Thermostat

Control
Push-button, LED-Indicator, Thermostat, Hygrostat
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NS50
خازن

Capacitor

انواع خازن روغنی
مدل های مختلف از 5 تا 30 کیلو وار

راندمان باال با تلفات داخلی پایین
قابلیت نصب افقی و عمودی

سازگاری کامل با محیط زیست
UL-810 10000 AFC و EN 60831 مطابق با استاندارد

دارای گواهینامه های

NS51
رگوالتور خازنی
Power factor

controller
)PFC(

مدل های 7 پله و 14 پله
سیستم میکروپروسسوری دستی و اتوماتیک با توالی سوئیچ قابل برنامه ریزی

نمایشگر ضریب توان و LED اختصاصی برای پله های مجزا
CK و مقدار CT تشخیص خودکار پالریته

THD نمایش مقادیر جریان، ولتاژ، ضریب توان، فرکانس و
دارای خروجی مجزای حالت خطا و نمایش مجزای هارمونیک 3 تا 11

Reactive Powe & Contactor 
Contactor, Thermal Overload Relay, Capacitor, PFC

Capacitor PFC

NS07
کنتاکتور

Contactor

AC3 رنج متنوع جریان نامی از 9 تا 780 آمپر در
توان عملیاتی باال تا 425 کیلو وات برای 3 فاز AC3 و 440 ولت

ولتاژ ایزوالسیون تا 1000 ولت
بهترین آلیاژ در پالتین ها و قابلیت تامین و تعویض پالتین یدکی

قابلیت نصب کنتاکت کمکی
IEC6047-4 مطابق با استاندارد

Contactor Thermal Overload Relay

NS08
بی متال

Thermal Overload

حفاظت کامل از موتور بر برابر اضافه بار و خطای فاز
محدوده ولتاژ عملکرد تا 660 ولت

دارای کالس قطع 10 آمپر و نمایشگر حالت خطا
NC و NO دارای دو کنتاکت مستقل شامل

اتصال به کنتاکتور به صورت مستقیم یا از طریق رابط
Stop و Test دستی و اتوماتیک و دکمه های )Reset( دارای بازنشانی
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NS60
بست کمربندی

Cable ties

تنوع در سایز از 100*2.5 تا 550*7.6 در دو رنگ مشکی و سفید
تهیه شده از بهترین مواد مستحکم و انعطاف پذیر در بدنه

طراحی دقیق گیره با قدرت قفل شوندگی قابل اطمینان
دارای استاندارد های 

NS61
بست کابل

Cable clamp

نگهدارنده مناسب و ایمن کابل
قابل استفاده در تابلوهای فشار ضعیف و فشار متوسط

تهیه شده از بهترین مواد اولیه با مقاومت مکانیکی و عایقی باال
قابل استفاده در کابل های فشار ضعیف 0.1KV تا سایز 240*4
قابل استفاده در کابل های فشار متوسط 20KV تا سایز 500*1

NS62
مقره شینه

Busbur holder

قابل استفاده برای 4 ردیف شینه از سایز 3*20 تا 10*120
تهیه شده از بهترین مواد اولیه با مقاومت مکانیکی و عایقی باال

صرفه جویی در زمان و هزینه
افزایش سهولت در شینه کشی

Cable ties Cable clamp Rubber retainer

NS63
درپوش محفظه
Rubber retainer

مناسب برای عایق بندی مجراهای ورودی و خروجی تابلو
قابل استفاده برای کابل های فشار ضعیف و فشار متوسط

تهیه شده از بهترین مواد اولیه انعطاف پذیر و مقاوم
طراحی دقیق و هدفمند جهت سهولت در استفاده

Busbur holder

Enclosure Equipment
Cable ties, Cable clamp, Busbur holder, Rubber retainer
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دفتر مرکزی:
تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از پارک ملت، برج جم، طبقه 9، 

واحد 1
تلفن: 021-22018944-22019455-22018944

نمابر: 021-22016458

کارخانه:
یزد، شهرک صنعتی مهدی آباد، خیابان اطهر

تلفن: 035-38250380
نمابر: 035-38249166

www.nsc-co.com
V.101-1399

Office:
Unit1, 9th Floor, Jam Bldg, Valieasr st, Tehran, IRAN
Tel: +98 21 220 18944
Fax: +98 21 220 16458

Factory:
Mahdi Abad Industrial Zone, Yazd, IRAN
Tel: +98 35 38 250380-1
Fax: +98 35 38 249166
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