
(ریال)قیمت  محتویات عنوان بسته آموزشی کد  بسته
+ فیلمهای معرفی و آموزش اپراتوری و تعمیرات درایوها 

+  راهنمای درایوهای معتبر اروپایی و آسیایی PDFفایلهای 

سولوشنهای کاربردی در صنعت

فیلم و فایلهای آموزش عمومی TP-1010

+ فیلمهای معرفی و آموزش اپراتوری و تعمیرات درایوها 

+  راهنمای درایوهای معتبر اروپایی و آسیایی PDFفایلهای 

نرم افزارهای مربوطه+ سولوشنهای کاربردی در صنعت 

فیلم و فایلهای آموزش عمومی TP-1015

(کنورترها) DCدوره عمومی مبانی و اصول کار درایوهای  2مجموعه فیلم کالسهای آموزشگاه  TP-1030

(راه انداز نرم)دوره عمومی مبانی و اصول کار سافت استارت  3مجموعه فیلم کالسهای آموزشگاه  TP-1040

دوره آموزشی سولوشنهای صنعتی و پر کاربرد 4مجموعه فیلم کالسهای آموزشگاه  TP-1050

قیمت تعداد

(ریال) CD

DELTA و درایوهای صنعتی ACکتاب کنترل موتورهای  (1

TP-1010بسته آموزشی با کد  (2

   LSکتاب مرجع کامل اینورترهای  (1

TP-1010بسته آموزشی با کد  (2

ProNetکتاب مرجع کامل آموزش سرودرایوهای سری  (1

TP-1010بسته آموزشی با کد  (2

 ASDA-B2کتاب راهنمای سرودرایوهای دلتا  سری  (1

TP-1010بسته آموزشی با کد  (2

 درایوهای صنعتی زیمنسACکتاب کنترل دور موتورهای  (1

TP-1010بسته آموزشی با کد  (2

71کتاب اپراتوری و تنظیم و راه اندازی درایوهای آلتیوار  (1

TP-1010بسته آموزشی با کد  (2

کتاب مرجع کامل درایوها (1

TP-1010بسته آموزشی با کد  (2

1

1

Esunسرو درایوهای استون 

TP-2040 سرودرایوهای دلتاDELTA

های زیمنس (درایو)اینورتر 

0

16 

GB
DELTAهای دلتا  (درایو)اینورتر 

16 

GB

آموزش جامع درایو و اینورتر

16 

GB

16 

GB

16 

GB

1

1

TP-2050

16 

GB
1

حجم 

فلش

(اینورترها) ACدوره عمومی مبانی و اصول کار درایوهای  1مجموعه فیلم کالسهای آموزشگاه  TP-1020
64 G.B

32 G.B

ظرفیت فلش

16 G.B

16 G.B

99/01/01

 لیست قیمت بسته های آموزشی

محتویات

32 G.B

16 G.B
71دوره آموزشی درایوهای اشنایدر سری آلتیوار  5مجموعه فیلم کالسهای آموزشگاه  TP-1060

عنوان بسته آموزشی

Coming Soon

Coming Soon

Coming Soon

بسته فیلم و فایلهای آموزشی

بسته های ترکیبی فیلمها و کتب آموزشی

کد  بسته

TP-2030

TP-2060

TP-2010

TP-2020 های ال اس  (درایو)اینورترLS

16 

GB
0 های اشنایدر (درایو)اینورتر  TP-2060
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 لیست قیمت بسته های آموزشی

قیمت تعداد تعداد

(ریال) DVD CD

DELTA و درایوهای صنعتی ACکتاب کنترل موتورهای   (1

   LSکتاب مرجع کامل اینورترهای   (2

TP-1010بسته آموزشی با کد  (3

DELTA و درایوهای صنعتی ACکتاب کنترل موتورهای   (1

   LSکتاب مرجع کامل اینورترهای  (2

کتاب مرجع کامل درایوها  (3

TP-1010بسته آموزشی با کد  (4

DELTA و درایوهای صنعتی ACکتاب کنترل موتورهای   (1

   LSکتاب مرجع کامل اینورترهای   (2

 و درایوهای صنعتی زیمنسACکتاب کنترل دور موتورهای   (3

کتاب مرجع کامل درایوها  (4

TP-1010بسته آموزشی با کد  (5

ProNetکتاب مرجع کامل آموزش سرودرایوهای سری   (1

 ASDA-B2کتاب راهنمای سرودرایوهای دلتا  سری   (2

TP-1010بسته آموزشی با کد  (3

 و درایوهای صنعتی زیمنسACکتاب کنترل دور موتورهای   (1

کتاب مرجع کامل درایوها (2

TP-1010بسته آموزشی با کد  (3

1

اینورترهای دلتا ، ال اس و زیمنس  

آموزش جامع درایو و اینورتر+ 

TP-2110

 و  Estunسرو درایوهای استون 

دلتا

کد  بسته

2 اینورترهای دلتا و ال اس

2

16 

GB

+ اینورترهای دلتا و ال اس  

آموزش جامع درایو و اینورتر

بسته های آموزشی ترکیبی

محتویات عنوان بسته آموزشی

TP-2120

TP-2150
16 

GB
1

16 

GB

فیلمهای آموزش قابلیتها ، سولوشنها و تعمیرات درایوهای مختلف به زبان فارسی و انگلیسی                                             -  

 ساعت پس از پرداخت وجه آن می باشد48 تا 24بین : زمان تحویل بسته های آموزشی   ( 4 

قوانین و شرایط فروش بسته های آموزشی

TP-2130

TP-2140

.هزینه ارسال بسته های آموزشی برای تهران و شهرستانها رایگان می باشد  ( 1 

.تخفیف خواهد بود% 30هزینه بسته های آموزشی برای کارآموزان آموزشگاه همراه با ارائه   ( 2 

 ها به زبان فارسیServo ، سافت استارت ، AC ، DC آموزش مبانی درایوهای PDFفایلهای    -   :DVDمحتویات    ( 3 

16 

GB
3

اینورترهای زیمنس به همراه 

آموزش جامع درایو و اینورتر

16 

GB
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