
 
 

 TETAکاناله برند  4کارت ترانزیستوری 

TRANSISTOR CARD - 4CH TETA 

 

 

        (TETA) تتا  برند:

 

 : ویژگی های محصول
 

 بدون پالریته 24VDC/AC: تحریک بوبینولتاژ   ✓

 34.6mAجریان تغذیه:  ✓

 NPNبه صورت  24VDCخروجی:  سوئیچینگولتاژ  ✓

 420mAخروجی:  سوئیچینگجریان  ✓

 7KHzفرکانس خروجی:  ✓

 مستقل بودن خروجی ها از یکدیگر: بله ✓

 مجهز به کنتاکت باز و بسته: بله  ✓

 : بلهترانزیستور قابلیت جداشدن ✓

 قابلیت نصب روی ریل: بله  ✓

 

قیمت مناسب، کیفیت باال و طراحی  با   کاناله عرضه می شوند که 12کاناله و  8 ،کاناله 4در انواع  تتاترانزیستوری های کارت 

 . دنمحبوبیت زیادی در میان هم رده های خود کسب نمای اند منحصر به فرد توانسته

 

 :نقاط قوت

 از یکدیگرخروجی ها مستقل بودن 

 ترانزیستورهاقابلیت جدا شدن 

 LEDمجهز به نشانگر 

 قابلیت نصب روی ریل 

 مجهز به کنتاکت باز و بسته

 

 

 



 
 

 

 مشخصات کلی: 

 

 

 

 :الکتریکی مشخصات

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TETA - 4CH ترانزیستور سری کارت  

 60*85*45 (mm)ابعاد

 بدون پالریته 24VDC/AC ولتاژ تحریک بوبین 

 NPNبه صورت  24VDC خروجی  سوئیچینگ  ولتاژ

 420mA خروجی   سوئیچینگ  جریان

 7KHz فرکانس خروجی

 چین  کشور سازنده

 TETA سازندهشرکت  

 بدون پالریته   24VDC/AC ولتاژ تحریک بوبین 

 34.6mA جریان ورودی 

 NPNبه صورت  24VDC سوئیچینگ   ماکزیمم ولتاژ  

 420mA سوئیچینگ ماکزیمم جریان  

 4 تعداد کنتاکت باز

 2 تعداد کنتاکت بسته 

 بله ترانزیستور   شدنقابلیت جدا  

 بله مستقل بودن خروجی ها 

 بله قابلیت نصب روی ریل

 بله LEDمجهز به نشانگر  

 C , 70% RH or less̊  55~0 مجاز و رطوبت    دما



 
 

 

 

 TETAکاناله برند  8کارت ترانزیستوری 

TRANSISTOR CARD - 8CH TETA 

 

 

        (TETA) تتا  برند:
 

 

 : ویژگی های محصول

 
 بدون پالریته 24VDC/ACولتاژ تحریک بوبین:   ✓

 34.6mAجریان تغذیه:  ✓

 NPNبه صورت  24VDCخروجی:  سوئیچینگولتاژ  ✓

 420mAخروجی:  سوئیچینگجریان  ✓

 7KHzفرکانس خروجی:  ✓

 مستقل بودن خروجی ها از یکدیگر: بله ✓

 مجهز به کنتاکت باز و بسته: بله  ✓

 : بلهترانزیستور قابلیت جداشدن ✓

 قابلیت نصب روی ریل: بله  ✓

 

قیمت مناسب، کیفیت باال و طراحی  کاناله عرضه می شوند که با   12کاناله و  8 ،کاناله 4ترانزیستوری تتا در انواع های کارت 

 . دنمحبوبیت زیادی در میان هم رده های خود کسب نمایمنحصر به فرد توانسته اند 

 

 :نقاط قوت
 از یکدیگرخروجی ها مستقل بودن 

 قابلیت جدا شدن ترانزیستورها

 LEDمجهز به نشانگر 

 قابلیت نصب روی ریل 

 مجهز به کنتاکت باز و بسته

 



 
 

 

 مشخصات کلی: 

 

 TETA - 8CH ترانزیستور سری کارت  

 115*85*45 (mm)ابعاد

 بدون پالریته 24VDC/AC ولتاژ تحریک بوبین 

 NPNبه صورت  24VDC خروجی  سوئیچینگولتاژ  

 420mA خروجی   سوئیچینگجریان  

 7KHz فرکانس خروجی

 چین  کشور سازنده

 TETA سازندهشرکت  

 

 مشخصات الکتریکی:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بدون پالریته   24VDC/AC ولتاژ تحریک بوبین 

 34.6mA جریان ورودی 

 NPNبه صورت  24VDC سوئیچینگ  ماکزیمم ولتاژ 

 420mA سوئیچینگ  ماکزیمم جریان

 8 تعداد کنتاکت باز 

 4 تعداد کنتاکت بسته

 بله قابلیت جدا شدن ترانزیستور 

 بله مستقل بودن خروجی ها

 بله قابلیت نصب روی ریل 

 بله LEDمجهز به نشانگر 

 C , 70% RH or less̊  55~0 دما و رطوبت مجاز 



 
 

 TETAکاناله برند  12کارت ترانزیستوری 

TRANSISTOR CARD - 12CH TETA 

 

 

        (TETA) تتا  برند:

 

 :ویژگی های محصول

 
 بدون پالریته 24VDC/ACولتاژ تحریک بوبین:   ✓

 34.6mAجریان تغذیه:  ✓

 NPNبه صورت  24VDCخروجی:  سوئیچینگولتاژ  ✓

 420mAخروجی:  سوئیچینگجریان  ✓

 7KHzفرکانس خروجی:  ✓

 خروجی ها از یکدیگر: بلهمستقل بودن  ✓

 مجهز به کنتاکت باز و بسته: بله  ✓

 بله: ترانزیستور قابلیت جداشدن ✓

 قابلیت نصب روی ریل: بله  ✓

 

قیمت مناسب، کیفیت باال و طراحی منحصر به کاناله عرضه می شوند که با   12کاناله و  8 ،کاناله 4ترانزیستوری تتا در انواع کارت 

 . دنمحبوبیت زیادی در میان هم رده های خود کسب نمایفرد توانسته اند 

 

 : نقاط قوت 
 از یکدیگرخروجی ها مستقل بودن 

 قابلیت جدا شدن ترانزیستورها

 LEDمجهز به نشانگر 

 قابلیت نصب روی ریل 

 مجهز به کنتاکت باز و بسته

 

 

 

 



 
 

 کلی: مشخصات  

 
 TETA - 12CH ترانزیستور سری کارت  

 170*85*45 (mm)ابعاد

  وزن 

 بدون پالریته 24VDC/AC ولتاژ تحریک بوبین 

 NPNبه صورت  24VDC خروجی  سوئیچینگولتاژ  

 420mA خروجی   سوئیچینگجریان  

 7KHz فرکانس خروجی

 چین  کشور سازنده

 TETA شرکت سازنده

 

 مشخصات الکتریکی: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بدون پالریته   24VDC/AC تحریک بوبین اژ ولت

 34.6mA جریان ورودی 

 NPNبه صورت  24VDC سوئیچینگ   ماکزیمم ولتاژ

 420mA سوئیچینگ ماکزیمم جریان 

 12 باز   کنتاکتتعداد 

 6 تعداد کنتاکت بسته

 بله قابلیت جدا شدن ترانزیستور 

 بله مستقل بودن خروجی ها

 بله قابلیت نصب روی ریل 

 بله LEDمجهز به نشانگر 

 C , 70% RH or less̊  55~0 دما و رطوبت مجاز 


