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פרופיל חברה

מקצוענות ומצוינות
בארכה מחלקה הנדסית תומכת מכירה לפרוייקטים, ונותנת מענה מקצועי ללקוחותיה. המחלקה מונה ארבעה תחומים 
עיקריים: כבלים, GEWISS, תאורה ומובילים. בראש כל תחום עומד איש הנדסה שנותן תמיכה מקצועית  לקבלנים, 

מהנדסים ויועצים טכניים.

מלאי, מגוון רחב ולוגיסטיקה
לארכה מחסן לוגיסטי ראשי באזור התעשייה הצפוני של אשדוד. סה"כ שטחי אחסנה בכל הארץ 12,000 מ"ר. לארכה 
מערכת הפצה מיומנת להבטחת שרות מהיר עם זמינות מלאי גבוהה. מתחם ארכה שנבנה בימים אלה באזור התעשייה 
החברה  ללקוחותינו.  והשירות  הלוגיסטיקה  המלאי,  במערך  יותר  גדול  אף  ושיפור  לייעול  יביא  מודיעין  העיר  של 

.ISO 9001 מבוקרת ומוסמכת

אמינות ומצויינות
עמודי התווך של החברה הם אמינות של מעל לשלושים שנה עם חתירה למצויינות בשרות ובידע טכני של עובדיה, על 

מנת שלקוחותינו יהנו ממענה מקצועי ושרות אמין ומהיר.

ארכה מספקת מגוון רחב של כל האביזרים לאינסטלציה חשמלית, כגון:
ציוד מיתוג: לוחות וארונות חשמל, חצי אוטומט וממסרי פחת.  •

כבלי חשמל ותקשורת: כבלי כח מתח נמוך ומתח ביניים, כבלי פיקוד, כבלים חסיני אש ונטולי הלוגן, כבלי טלפון   •
כבלים  לעגורנים,  כבלים  נאופרן,  פליאוריטן,  כבלי  לרכבות,  איתות  כבלי  הרץ,   400 תעופתיים  כבלים   ,DATA-ו

לחדרים נקיים, כבלים לפאנלים סולאריים, כבלי מכרות, לממירי תדר, וכבלי ריתוך.
גופי תאורה ונורות: גופי תאורת חוץ לכבישים ורחובות, מנהרות רכבת, אצטדיוני ספורט, תעשייה, ורחבות חניה,   •

גשרים  ותאורה אדריכלית. תאורת פנים למשרדים, מרכזים לוגיסטיים, חנויות.
מובילים וקופסאות: תעלות פח וסולמות כבלים וקופסאות חסינות אש.  •

כלי עבודה: כבלי עבודה חשמליים וידניים.  •
בכל אחת מהקטגוריות הנ"ל ארכה היא יבואנית וסיטונאית  של מותגים בעלי שם בינלאומי.

חברת ארכה, אשר נוסדה ב 1984, הינה סיטונאית ויבואנית של חומרי חשמל מובילה בארץ, בפריסה ארצית של ארבע 
עשרה סניפים, ומציעה ללקוחותיה למעלה מ-20,000 פריטים.

ארכה היא ספקית חשמל ראשית ב-4 שווקים מרכזיים:

• מסחר - מרכזי קניות, מתקני ספורט, בתי חולים, שדות תעופה
• מגורים -  בנייני דירות, גנים, סביבה עירונית

• תשתיות - רכבות, נמלים, תחבורה
• תעשיה - כימיקלים, תעופה וחלל, צמחיה
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סניפי ארכה

פתח תקווה
מודיעין 23

טל'. 073-2020200 | פקס. 073-2020222

חולון
הלהב 2

טל'. 073-2020320 | פקס. 073-2020327

רחובות
המפוח 17

טל'. 073-2020260 | פקס. 073-2020280

ראשון לציון
אליהו איתן 24

טל'. 073-2020360 | פקס. 073-2020370

מרכז

ירושלים
בית הדפוס 6

טל'. 073-2020120 | פקס. 073-2020130

תלפיות
חרשי הברזל 6

טל'. 073-2020180 | פקס. 073-2020184

מודיעין
הגנן 20

טל'. 073-2020160 | פקס. 073-2020166

ירושלים רבתי

אשדוד
הבושם 7

טל'. 073-2020060 | פקס. 073-2020070

באר-שבע
יצחק נפחא 30

טל'. 073-2020800 | פקס. 073-2020808

אשקלון
הפנינים 40

טל'. 073-2020100 | פקס. 073-2020107

דרום

צפון

קריית אתא
דרך חיפה 39

טל'. 073-2020700 | פקס. 073-2020717

עפולה
החשמל 10

טל'. 073-2020750 | פקס. 073-2020755

נשר
המסילה 22

טל'. 073-2020760 | פקס. 073-2020770

חדרה
יהודי פקיעין 3

טל'. 073-2020340 | פקס. 073-2020345
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ONE INTERNATIONAL
קלאסי ואידאלי

מסגרות שמעוצבות בעיצוב יום יומי ונעים לעין,
מתאים לכל מי שרוצה קו נקי שמתמזג עם הקיר.

GEO INTERNATIONAL
היופי שבפשטות

מסגרות בקוים פשוטים בעל עיצוב מסוגנן שמוסיף לכל קיר 
שעליו הם מותקנות.

LUX INTERNATIONAL
עיצוב מלוטש

חדשניים  חומרים  במגוון  המגיעות  מעוצבות  מסגרות 
המעשירים את כל חלל הבית.

CHORUS INTERNATIONAL  סדרת
מסגרות מעוצבות באיכות הגבוהה ביותר

ומתאימות לקופסאות עגולות )55( ומרובעות  תה"ט
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CHORUS מסגרות | GEWISS מיתוג מודולרי

39 16 122 TB2 מודול
39 16 123 TB2+2 מודול אופקי
39 16 124 TB2+2 מודול אנכי 71 מ”מ
39 16 125 TB2+2 מודול אנכי 57 מ”מ
39 16 126 TB2+2+2 מודול אופקי
39 16 127 TB2+2+2 מודול אנכי
39 16 128 TB2+2+2+2 מודול אופקי
39 16 129 TB2+2+2+2 מודול אנכי

39 16 122 TN2 מודול
39 16 123 TN2+2 מודול אופקי
39 16 124 TN2+2 מודול אנכי 71 מ”מ
39 16 125 TN2+2 מודול אנכי 57 מ”מ
39 16 126 TN2+2+2 מודול אופקי
39 16 127 TN2+2+2 מודול אנכי
39 16 128 TN2+2+2+2 מודול אופקי
39 16 129 TN2+2+2+2 מודול אנכי

39 16 122 VT2 מודול
39 16 123 VT2+2 מודול אופקי
39 16 124 VT2+2 מודול אנכי 71 מ”מ
39 16 125 VT2+2 מודול אנכי 57 מ”מ
39 16 126 VT2+2+2 מודול אופקי
39 16 127 VT2+2+2 מודול אנכי
39 16 128 VT2+2+2+2 מודול אופקי
39 16 129 VT2+2+2+2 מודול אנכי

39 16 122 VA2 מודול
39 16 123 VA2+2 מודול אופקי
39 16 124 VA2+2 מודול אנכי 71 מ”מ
39 16 125 VA2+2 מודול אנכי 57 מ”מ
39 16 126 VA2+2+2 מודול אופקי
39 16 127 VA2+2+2 מודול אנכי
39 16 128 VA2+2+2+2 מודול אופקי
39 16 129 VA2+2+2+2 מודול אנכי

לבן חלב

שחור טונר

טיטניום

צפחה

טכנו פולימר

טכנו פולימר

טכנו פולימר צבוע

טכנו פולימר צבוע

ONE INTERNATIONAL מסגרות

GEO INTERNATIONAL מסגרות

39 16 422 TB2 מודול
39 16 423 TB2+2 מודול אופקי
39 16 424 TB2+2 מודול אנכי
39 16 426 TB2+2+2 מודול אופקי
39 16 427 TB2+2+2 מודול אנכי

39 16 422 TN2 מודול
39 16 423 TN2+2 מודול אופקי
39 16 424 TN2+2 מודול אנכי
39 16 426 TN2+2+2 מודול אופקי
39 16 427 TN2+2+2 מודול אנכי

39 16 422 VT2 מודול
39 16 423 VT2+2 מודול אופקי
39 16 424 VT2+2 מודול אנכי
39 16 426 VT2+2+2 מודול אופקי
39 16 427 VT2+2+2 מודול אנכי

39 16 422 VA2 מודול
39 16 423 VA2+2 מודול אופקי
39 16 424 VA2+2 מודול אנכי
39 16 426 VA2+2+2 מודול אופקי
39 16 427 VA2+2+2 מודול אנכי

לבן חלב

שחור טונר

טיטניום

צפחה

טכנו פולימר

טכנו פולימר

טכנו פולימר צבוע

טכנו פולימר צבוע

טכנו פולימר 
)TC( שמנת

טכנו פולימר 
)TI( שנהב

טכנו פולימר צבוע 
)VR( אודם

טכנו פולימר מטאלי 
)MC( כרום

טכנו פולימר מטאלי 
)MO( זהב

טכנו פולימר צבוע 
)VB( כחול ים

ONE / GEO INTERNATIONAL צבעים נוספים לסדרות
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CHORUS מסגרות | GEWISS מיתוג מודולרי

39 16 222 TB2 מודול
39 16 223 TB2+2 מודול אופקי
39 16 224 TB2+2 מודול אנכי 71 מ”מ
39 16 225 TB2+2 מודול אנכי 57 מ”מ
39 16 226 TB2+2+2 מודול אופקי
39 16 227 TB2+2+2 מודול אנכי
39 16 228 TB2+2+2+2 מודול אופקי
39 16 229 TB2+2+2+2 מודול אנכי

39 16 222 CG2 מודול
39 16 223 CG2+2 מודול אופקי
39 16 224 CG2+2 מודול אנכי 71 מ”מ
39 16 225 CG2+2 מודול אנכי 57 מ”מ
39 16 226 CG2+2+2 מודול אופקי
39 16 227 CG2+2+2 מודול אנכי
39 16 228 CG2+2+2+2 מודול אופקי
39 16 229 CG2+2+2+2 מודול אנכי

39 16 222 TN2 מודול
39 16 223 TN2+2 מודול אופקי
39 16 224 TN2+2 מודול אנכי 71 מ”מ
39 16 225 TN2+2 מודול אנכי 57 מ”מ
39 16 226 TN2+2+2 מודול אופקי
39 16 227 TN2+2+2 מודול אנכי
39 16 228 TN2+2+2+2 מודול אופקי
39 16 229 TN2+2+2+2 מודול אנכי

39 16 222 LC2 מודול
39 16 223 LC2+2 מודול אופקי
39 16 224 LC2+2 מודול אנכי 71 מ”מ
39 16 225 LC2+2 מודול אנכי 57 מ”מ
39 16 226 LC2+2+2 מודול אופקי
39 16 227 LC2+2+2 מודול אנכי
39 16 228 LC2+2+2+2 מודול אופקי
39 16 229 LC2+2+2+2 מודול אנכי

39 16 222 VT2 מודול
39 16 223 VT2+2 מודול אופקי
39 16 224 VT2+2 מודול אנכי 71 מ”מ
39 16 225 VT2+2 מודול אנכי 57 מ”מ
39 16 226 VT2+2+2 מודול אופקי
39 16 227 VT2+2+2 מודול אנכי
39 16 228 VT2+2+2+2 מודול אופקי
39 16 229 VT2+2+2+2 מודול אנכי

39 16 222 CA2 מודול
39 16 223 CA2+2 מודול אופקי
39 16 224 CA2+2 מודול אנכי 71 מ”מ
39 16 225 CA2+2 מודול אנכי 57 מ”מ
39 16 226 CA2+2+2 מודול אופקי
39 16 227 CA2+2+2 מודול אנכי
39 16 228 CA2+2+2+2 מודול אופקי
39 16 229 CA2+2+2+2 מודול אנכי

39 16 222 VA2 מודול
39 16 223 VA2+2 מודול אופקי
39 16 224 VA2+2 מודול אנכי 71 מ”מ
39 16 225 VA2+2 מודול אנכי 57 מ”מ
39 16 226 VA2+2+2 מודול אופקי
39 16 227 VA2+2+2 מודול אנכי
39 16 228 VA2+2+2+2 מודול אופקי
39 16 229 VA2+2+2+2 מודול אנכי

39 16 222 LW2 מודול
39 16 223 LW2+2 מודול אופקי
39 16 224 LW2+2 מודול אנכי 71 מ”מ
39 16 225 LW2+2 מודול אנכי 57 מ”מ
39 16 226 LW2+2+2 מודול אופקי
39 16 227 LW2+2+2 מודול אנכי
39 16 228 LW2+2+2+2 מודול אופקי
39 16 229 LW2+2+2+2 מודול אנכי

לבן חלב

קרח

שחור טונר

דובדבן

טיטניום

אקוומרין

צפחה

וונגה

טכנו פולימר

זכוכית

טכנו פולימר

עץ

טכנו פולימר צבוע

זכוכית

טכנו פולימר צבוע

עץ

LUX INTERNATIONAL מסגרות

אבן 
)RL( לבה

אבן 
)RS( חול

אבן 
)RN( ירח

זכוכית 
)RN( זהוב

עץ
)LA( מייפל

עור 
)PB( לבן

עור 
)PR( אודם

מונוכרום מתכתי 
)YB( לבן

מתכת
נירוסטה

)MI( מוברשת

מתכת
אלומיניום

)MA( שחור

מתכת
גימור

)MF( מחומצן

עור 
)PN( שחור

טכנו פולימר מטאלי 
)MC( כרום

טכנו פולימר מטאלי 
)MO( זהב

LUX INTERNATIONAL צבעים וחומרים נוספים לסדרת



ONE
קלאסי ואידאלי

מסגרות שמעוצבות בעיצוב יום יומי ונעים לעין,
מתאים לכל מי שרוצה קו נקי שמתמזג עם הקיר.

GEO
היופי שבפשטות

מסגרות בקוים פשוטים בעל עיצוב מסוגנן
שמוסיף לכל קיר שעליו הם מותקנות.

LUX
עיצוב מלוטש

מסגרות מעוצבות המגיעות במגוון חומרים
חדשניים המעשירים את כל חלל הבית.

CHORUS  סדרת
מסגרות מעוצבות באיכות הגבוהה ביותר

ומתאימות לקופסאות מרובעות  תה"ט 3 עד 6 מודולים.
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CHORUS מסגרות | GEWISS מיתוג מודולרי

39 16 101 TB1 מודול
39 16 102 TB2 מודול
39 16 103 TB3 מודול
39 16 104 TB4 מודול
39 16 106 TB6 מודול
39 16 108 TB8 מודול
39 16 112 TB12 מודול

39 16 101 TN1 מודול
39 16 102 TN2 מודול
39 16 103 TN3 מודול
39 16 104 TN4 מודול
39 16 106 TN6 מודול
39 16 108 TN8 מודול
39 16 112 TN12 מודול

39 16 101 VT1 מודול
39 16 102 VT2 מודול
39 16 103 VT3 מודול
39 16 104 VT4 מודול
39 16 106 VT6 מודול
39 16 108 VT8 מודול
 39 16 112 VT12 מודול

39 16 101 VA1 מודול
39 16 102 VA2 מודול
39 16 103 VA3 מודול
39 16 104 VA4 מודול
39 16 106 VA6 מודול
39 16 108 VA8 מודול
39 16 112 VA12 מודול

לבן חלב

שחור טונר

טיטניום

צפחה

טכנו פולימר

טכנו פולימר

טכנו פולימר צבוע

טכנו פולימר צבוע

ONE מסגרות

GEO מסגרות

לבן חלב

שחור טונר

טיטניום

צפחה

טכנו פולימר

טכנו פולימר

טכנו פולימר צבוע

טכנו פולימר צבוע

טכנו פולימר 
)TI( שנהב

טכנו פולימר 
)TO( כתום

טכנו פולימר 
)TZ( ורוד

טכנו פולימר 
)TA( סגול

טכנו פולימר 
)TT( כחול כהה

טכנו פולימר 
)TL( טורקיז

טכנו פולימר 
)TC( שמנת

טכנו פולימר מטאלי 
)MC( כרום

טכנו פולימר מטאלי 
)MO( זהב

טכנו פולימר צבוע 
)VN( שחור מט

טכנו פולימר צבוע 
)VR( אודם

טכנו פולימר צבוע 
)VB( כחול ים

39 16 401 TB1 מודול
39 16 402 TB2 מודול
39 16 403 TB3 מודול
39 16 404 TB4 מודול
39 16 406 TB6 מודול

39 16 401 TN1 מודול
39 16 402 TN2 מודול
39 16 403 TN3 מודול
39 16 404 TN4 מודול
39 16 406 TN6 מודול

39 16 401 VT1 מודול
39 16 402 VT2 מודול
39 16 403 VT3 מודול
39 16 404 VT4 מודול
39 16 406 VT6 מודול

39 16 401 VA1 מודול
39 16 402 VA2 מודול
39 16 403 VA3 מודול
39 16 404 VA4 מודול
39 16 406 VA6 מודול

ONE / GEO צבעים נוספים לסדרות
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CHORUS מסגרות | GEWISS מיתוג מודולרי

39 16 202 TB2 מודול
39 16 203 TB3 מודול
39 16 204 TB4 מודול
39 16 206 TB6 מודול

39 16 202 TN2 מודול
39 16 203 TN3 מודול
39 16 204 TN4 מודול
39 16 206 TN6 מודול

39 16 202 VT2 מודול
39 16 203 VT3 מודול
39 16 204 VT4 מודול
39 16 206 VT6 מודול

39 16 202 VA2 מודול
39 16 203 VA3 מודול
39 16 204 VA4 מודול
39 16 206 VA6 מודול

לבן חלב

שחור טונר

טיטניום

צפחה

טכנו פולימר

טכנו פולימר

טכנו פולימר צבוע

טכנו פולימר צבוע

LUX מסגרות

ICE/ICE TOUCH מסגרות

עץ
)LA( מייפל

עץ
)LW( וונגה

עץ
)LC( דובדבן

עור 
)PB( לבן

עור 
)PR( אודם

עור 
)PN( שחור

טכנו פולימר מטאלי 
)MC( כרום

טכנו פולימר מטאלי 
)MO( זהב

זכוכית 
)RN( זהוב

זכוכית 
)RG( קרח

זכוכית 
)RN( אקוומרין

מונוכרום מתכתי 
)XB( לבן

מונוכרום מתכתי 
)XN( שחור

מונוכרום מתכתי 
)XT( טיטניום

מתכת
ברונזה פנינה

)MP(

מתכת
אדום בוהק

)MR(

מתכת
גימור מחומצן

)MD(

מתכת
אפור אבק שקיפה 

)ML(

מתכת
כחול מסוגנן

)MH(

מתכת
אלומיניום מוברש 

)MS(

נירוסטה
נירוסטה מוברשת

)MI(

ICE לבןICE TOUCH לבן
זכוכיתזכוכית עבור לחצני מגע

39 16 951 CB1 סמל
39 16 952 CB2 סמלים
39 16 953 CB3 סמלים

39 16 903 CB3 מודול
39 16 904 CB4 מודול

זכוכית 
)CN( שחור

זכוכית 
)CT( טיטניום

LUX צבעים וחומרים נוספים לסדרת

ICE/ICE TOUCH צבעים נוספים לסדרות
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CHORUS מפסקים ושקעים | GEWISS מיתוג מודולרי
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)39 14 XXX(  טיטניום    )12 39 XXX(  ניתן להשיג גם בצבעים:   שחור
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מפסקים/לחצנים חיבור מהיר

שקעי כח

שקעי תקשורת/טלוויזיה
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רי 
יז

אב

39 10 282
2P 10A
250V ac

39 10 460 
USB

למתח חשמל

)39 14 XXX(  טיטניום    )12 39 XXX(  ניתן להשיג גם בצבעים:   שחור

CHORUS מפסקים ושקעים | GEWISS מיתוג מודולרי

39 10 44839 10 408

39 38 056
HDMI מחבר

להתקנה במתאם קיסטון
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אביזרי חיווי

דימרים ומפסקי מגע
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)39 14 XXX(  טיטניום    )12 39 XXX(  ניתן להשיג גם בצבעים:   שחור
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יח

CHORUS מפסקים ושקעים | GEWISS מיתוג מודולרי
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החלפת תוית לחצןהחלפת תוית נורהאביזרים מוארים

יישומיםשימושסוגיישומיםשימושסוג

מאפשר לאתר
לחצן/מפסק בחשיכה

תאורת גינה,
מפסקי תאורה בבית

ניתן לראות
בבירור וממרחק

כאשר המשתמש נמצא 
רחוק מהלחצן

מאפשר לאתר
לחצן/מפסק בחשיכה 

ולהבין את פעולת 
האביזר

תאורת חדר מדרגות,
מפסק דוד

מאפשר תאורת שמות 
במגוון צבעים

לחצן פעמון
בכניסה לבית

    

CHORUS אביזרים מוארים

מיקום הכנסת הנורה

CHORUS דיאגרמות חיבור
לחיבור חיווי מצב פעולה של האביזר המחוברלחיבור אביזר פיקוד לאיתור בחשיכה

CHORUS נספחים | GEWISS מיתוג מודולרי



TOP
המוכר והידוע

מסגרות בעיצוב קו מעוגל ונעים. 
נפוץ במשרדים ובתים פרטים.

VIRNA
עיצוב מתוחכם

מסגרות מעוצבות בקוים ישרים
בתוספת קו מעוגל לעיצוב מודרני.

SYSTEM  סדרת
הסדרה הנפוצה והמוכרת עם מסגרות המתאימות

לקופסאות מרובעות  תה"ט 3 עד 6 מודולים.
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SYSTEM מסגרות | GEWISS מיתוג מודולרי

1 מודול501 22 39
2 מודול502 22 39
3 מודול503 22 39
4 מודול504 22 39
6 מודול506 22 39
8 מודול507 22 39
12 מודול508 22 39

1 מודול101 22 39
2 מודול102 22 39
3 מודול103 22 39
4 מודול104 22 39
6 מודול106 22 39
8 מודול107 22 39
12 מודול108 22 39

1 מודול511 22 39
2 מודול512 22 39
3 מודול513 22 39
4 מודול514 22 39
6 מודול516 22 39
8 מודול517 22 39

1 מודול111 22 39
2 מודול112 22 39
3 מודול113 22 39
4 מודול114 22 39
6 מודול116 22 39
8 מודול117 22 39

1 מודול601 22 39
2 מודול602 22 39
3 מודול603 22 39
4 מודול604 22 39
6 מודול606 22 39
8 מודול607 22 39
12 מודול608 22 39

1 מודול281 22 39
2 מודול282 22 39
3 מודול283 22 39
4 מודול284 22 39
6 מודול286 22 39
8 מודול287 22 39
12 מודול288 22 39

1 מודול611 22 39
2 מודול612 22 39
3 מודול613 22 39
4 מודול614 22 39
6 מודול616 22 39
8 מודול617 22 39
12 מודול618 22 39

1 מודול291 22 39
2 מודול292 22 39
3 מודול293 22 39
4 מודול294 22 39
6 מודול296 22 39
8 מודול297 22 39
12 מודול298 22 39

לבן

לבן

שחור טונר

שחור טונר

טיטניום

טיטניום

צפחה

צפחה

טכנו פולימר

טכנו פולימר

טכנו פולימר

טכנו פולימר

טכנו פולימר

טכנו פולימר

טכנו פולימר

טכנו פולימר

TOP מסגרות

VIRNA מסגרות

טכנו פולימר מטאלי
כרום רך

TOP SYSTEM )65X(
VIRNA )25X(

טכנו פולימר קלאסי
אגוז אנגלי

TOP SYSTEM )67X(
VIRNA )27X(

טכנו פולימר צבוע
אדום גרניום

TOP SYSTEM )52X(
VIRNA )12X(

טכנו פולימר צבוע
ירוק ונציאני

TOP SYSTEM )54X(
VIRNA )14X(

טכנו פולימר צבוע
כחול שמים

TOP SYSTEM )56X(
VIRNA )16X(

טכנו פולימר צבוע
בורגונדי קלאסי

TOP SYSTEM )53X(
VIRNA )13X(

טכנו פולימר מטאלי
זהב עתיק

TOP SYSTEM )66X(
VIRNA )26X(

טכנו פולימר צבוע
צהוב תירס

TOP SYSTEM )58X(
VIRNA )18X(

טכנו פולימר צבוע
ירוק עמוק

TOP SYSTEM )55X(
VIRNA )15X(

טכנו פולימר צבוע
כחול ג'ז

TOP SYSTEM )57X(
VIRNA )17X(

TOP / VIRNA צבעים נוספים לסדרות

SYSTEM
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SYSTEM מפסקים ושקעים | GEWISS מיתוג מודולרי
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 =מסופק ללא נורה. עושים שימוש ביחידות נורת סימון.
)39 21 XXX(  ניתן להשיג גם בצבע   שחור

SYSTEM
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שקעי כח ותקשורת

מערכות ניהול ובקרת טמפרטורה
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39 20 299
2P+E 16A
250V ac

שקע ישראלי כחול

39 20 320
2P 10A
250V ac

39 20 274

39 20 27639 20 243
שקע מחשב בחיבור מהיר

RJ45 Cat. 5
FTP

U
S

B
ע 

ק
ש

39 20 361
שקע USB כפול

SYSTEM מפסקים ושקעים | GEWISS מיתוג מודולרי

SYSTEM



21 www.erco.co.il

נוריותאביזרי פיקוד
הצבע המתקבלתוצאה

צבעמתח עבודהמק"טסוגסימוןמוארמואר

לד

391089312-24V AC/CD
לבן

הצבע המתקבל 
לפי צבע הנורה 

שנבחרה

לבן
3930947230/110V AC

3930946230/110V ACכחולכחול

פלורסנט
3930943230 ACאדוםאדום

3930944230 ACירוקירוק

נוריות פיוזלחצני פעמון עם תווית
הצבע המתקבלתוצאה

צבעמתח עבודהמק"טסוג

S6x36 להט
392090212V AC/DC

לבןתאורת רקעלבן
392090324V AC/DC

נוריות פיוזבתי נורה לחיווי
הצבע המתקבלתוצאה

צבעמתח עבודהמק"טסוג

S6x31 להט
392090412V AC/DC

לבן
הצבע המתקבל 
בהתאם לכיסוי

אדום/ירוק/
כתום/לבן/כחול 392090524V AC/DC

פלורסנט 
S6.3x28

3920906
230AC

אדום
אדוםעם כיסוי אדום

כתוםעם כיסוי כתום

ירוקעם כיסוי ירוקירוק3920908

נוריות פיוזתאורת מדרגות
הצבע המתקבלתוצאה

צבעמתח עבודהמק"טסוג

S6x36 להט
392090212V AC/DC

לבן
הצבע המתקבל 
בהתאם לכיסוי

אדום/ירוק/
כתום/לבן/כחול 392090324V AC/DC

SYSTEM אביזרים מוארים

SYSTEM דיאגרמות חיבור

SYSTEM החלפת תוית סימון

לחיבור חיווי מצב פעולה של האביזר המחוברלחיבור אביזר פיקוד לאיתור בחשיכה

חיבור נורת סימון חיבור דיסקית סימון

SYSTEM נספחים | GEWISS מיתוג מודולרי

SYSTEM
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COMBI 27 התקנים עה"ט | GEWISS מיתוג מודולרי

COMBI SYSTEM 40 קופסאות

COMBI SYSTEM IP55 קופסאות

COMBI-DIN קופסאות

IE
C

 3
0

9
ע 

ק
ש IP

4
0

IP
4

0
IP

5
5

IP
5

5

IP
6

5

מסגרות אטומות למים TOPמסגרות אטומות למים

קופסאות עה”ט COMBI עם נורות חיווי / חיישנים

IP
5

5

COMBI 27
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מיתוג מודולרי GEWISS | אביזרי התקנה

מספרקופסאות תה"ט
מודולים

מתאמים
CHORUS

מתאמים
SYSTEM קיר גבסקיר בטון

39 24 40339 24 403 PM

1

39 16 802

39 16 803

39 24 201

2

39 24 262

3

39 16 80339 24 201

39 24 40439 24 404 PM

4

39 16 80439 24 202

39 24 40639 24 406 PM

6

39 16 80639 24 230

39 24 23739 24 237 PM

)4+4( 8

39 16 80839 24 240

39 24 238

-----)6+6( 12

39 16 81239 24 241

אביזרי התקנה

מעמד שולחן CHORUSמעמד שולחן SYSTEMמכסה לקופסא

3 מודול  3924403P

4 מודול  3924404P

4 מודול  3916854 4 מודול  3924018
6 מודול  3924020
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מיתוג מודולרי GEWISS | קופסאות שקועות

קופסא שקועה 10 מודול

קופסא שקועה 16 מודול

קופסת ביטון ממתכת

מידותמכסהמתאמיםמק"ט

212x98x320מכסה חלול2 מתאמים של 5 מודול3924601

212x98x320מכסה מתכת2 מתאמים של 5 מודול3924611

מידותמכסהמתאמיםמק"ט

 212x98x320 מ"ממכסה חלול8 מתאמים של 2 מודול3924606

212x98x320 מ"ממכסה מתכת8 מתאמים של 2 מודול3924616

מידותמק"ט

238x318x100 מ"מ3924621
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מיתוג ביתי | מפסקים ושקעים לבית

מפסקים ושקעים לבית

עמעם אור לבן 159001159008מפסק יחיד לבן

סדרת מיראז' תה"ט

מפסק דו קוטבי לדוד 159002159009מפסק חילוף לבן

לחצן מדרגות מואר 159003159004מפסק צלב לבן
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מיתוג ביתי | מפסקים ושקעים לבית

שקע כח לבן

שקע TV-FM לבן

שקע טלפון בזק לבן

מפסק חילוף+חילוף לבן

מפסק כפול לבן

לחצן לתריס לבן

159005

159006

159017

159012

159013

159015

מכסה 70 מ"מ + ברגיםמכסה 60 מ"מ לקופסא 55 + ברגים 84000408400041
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מיתוג ביתי | מפסקים ושקעים לבית

סדרת פאר מוגן מים

מפסק כפול לבן 15150301515037מפסק יחיד לבן

שקע כח לבן 15150311515038מפסק חילוף לבן

אטם למוגני מים 151503215150382לחצן לבן

ניתן לקבל גם במכסה שקוף
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מיתוג ביתי | מפסקים ושקעים לבית

סדרת NK עה"ט )כולל הגנת ילדים בשקעים(

עמעם אור לבן 156010156013מפסק יחיד לבן

שקע RJ45 לבן 156011156022מפסק כפול לבן

NK שקע מזגן 156012156017מפסק חילוף לבן

156014מפסק דו קוטבי לדוד

156018שקע TV-FM לבן 156019שקע טלפון בזק לבן
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מיתוג ביתי | מפסקים ושקעים לבית

שקע + מפסק למזגן NK 156020156021שקע + מפסק

NK קופסת חיבורים 156016156009לחצן מדרגות מואר

סדרת NK עה"ט מוגן מים

156030מפסק חילוף מוגן 156029מפסק כפול מוגן

תאור פריטמק"ט

156001NK - 1 שקע

156002NK - 2 שקע

156003NK - 3 שקע

156004NK - 4 שקע

156005NK - 5 שקע

156006NK - 6 שקע

156007NK - 7 שקע

156008NK - 8 שקע

רבי שקעים 1-8

תאור פריטמק"ט

שקע NK - 1 אטום156023

שקע NK - 1 שקוף156024

שקע NK - 2 שקוף156025

שקע NK - 3 שקוף156026

שקע NK - 4 שקוף156027

שקעי כוח
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מיתוג ביתי | מפסקים ושקעים לבית

תקעים ושקעים שוקו

שקע שוקו 5 פין 3P תה"ט 13134201313427שקע שוקו 5 פין 3P עה"ט

3P תקע שוקו ישר 5 פין 3P 131341911313419תקע שוקו זויתי 5 פין

שקעים למזגן

שקע + מפסק למזגן תה"ט 835021835023שקע למזגן תה"ט

שקע + מפסק למזגן עה"ט 835022835024שקע למזגן עה"ט

Made in Germany

Made in Germany

Made in Germany

Made in Germany
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מיתוג ביתי | קוצבי זמן ומפסקים מוארים 

קוצבי זמן ומפסקים מוארים

קוצבי זמן

דוד און עה"ט

דוד און "פלוס" עה"ט

15140380

151403805

טיימר מכני לקופסה 55 153000411514050דוד און לקופסה 55

1514038דוד און תה"ט

151403804דוד און "פלוס" תה"ט

 IN/OUT התקנה קלה
ישר למהדקים

 IN/OUT התקנה קלה
ישר למהדקים
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מיתוג ביתי | קוצבי זמן ומפסקים מוארים

1514039טיימר מכני עה"ט1513024טיימר מכני תה"ט

טיימאון שקע מזגן 15300071530006טיימאון שקע כח

טיימר שלוש מקום 8396101597168שעון שלוש מקום

שעון לתריס חשמלי 839611839615שעון 4 מקום + מפסק
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מיתוג ביתי | קוצבי זמן ומפסקים מוארים

מפסקים ולחצנים מוארים

מפסק + נורה עה"טמפסק + נורה תה"ט 835001835013

מפסק שחור גדול לדודמפסק שחור לדוד 69524060899761700

835012מפסק לדוד עה"ט835003מפסק לדוד תה"ט

99723903מפסק מואר 2P עם ברגים835004לחצן לחדר מדרגות
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מפצלים, רבי שקעים ומאריכים

מיתוג ביתי | מפצלים, רבי שקעים ומאריכים

רבי שקעים

רבי שקעים עם/ללא מפסק
כבלמפסקתאור פריטמק"ט

1 מטר-רב שקע 15310053

3 מטר-רב שקע 153101313

1 מטרעם מפסקרב שקע 15310093

3 מטרעם מפסקרב שקע 15310133

1 מטר-רב שקע 15310064

3 מטר-רב שקע 153101414

1 מטרעם מפסקרב שקע 15310104

3 מטרעם מפסקרב שקע 15310144

1 מטר-רב שקע 15310075

3 מטר-רב שקע 153101515

1 מטרעם מפסקרב שקע 15310115

3 מטרעם מפסקרב שקע 15310155

1 מטר-רב שקע 6 1531008

3 מטר-רב שקע 6 15310161

1 מטרעם מפסקרב שקע 6 1531012

3 מטרעם מפסקרב שקע 6 1531016

1 מטר-רב שקע 153101910

1 מטרעם מפסקרב שקע 153102010
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מיתוג ביתי | מפצלים, רבי שקעים ומאריכים

מפצלים

1524011/2152401121531025

כבלים

תאור פריטמק"ט

9040023X1.5 כבל מאריך 2 מטר

9040033X1.5 כבל מאריך 3 מטר

9040043X1.5 כבל מאריך 5 מטר

9040053X1.5 כבל מאריך 10 מטר

כבל מאריך

תאור פריטמק"ט

10 מטר1525026

15 מטר1525027

25 מטר1525010

50 מטר1525011

כבל מאריך בתוף

תאור פריטמק"ט

2 מטר - 3X1.50 ללא שקע904023

3 מטר - 3X1.50 ללא שקע904025

כבל פנדל לבן עם תקע יצוק

צבעמידהאורךמק"ט

שחור1.83x0.75 מטר904013

לבן1.83x0.75 מטר9040131

שחור3.03x1.5 מטר9040132

שחור5.03x1.5 מטר904015

כבל מכשירים יצוק

T2/T3 מפצלUSB + T2 מפצלUSB + 3 רב שקע
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מיתוג ביתי | מפצלים, רבי שקעים ומאריכים

תקעים

שקעים

שקעים מיוחדים

מכסה הגנה לשקע 83503484000520תקע בריטי למזגן

1027990שקע הארקה לבית חולים835900שקע כח לפס דין

תאור פריטמק"ט

שקע קופלוג לבן15240067

שקע קופלוג שחור15240068

תאור פריטמק"ט

תקע צד לבן1524004

תקע צד שחור1524009

תאור פריטמק"ט

תקע ישר לבן1524001

תקע ישר שחור15240011

שקע קופלוג

תקע צד

תקע ישר

מגיע במארז של 10 יח'
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מיתוג ביתי | פעמונים ולחצנים

פעמונים ולחצנים

לחצן פעמון מלבנילחצן פעמון תה"ט 15150251527015

833005פעמון גונג

תאור פריטמק"ט

זמזם חדיש עה"ט833001

זמזם חדיש תה"ט לקופסא 83504855

זמזם חדיש תה"ט
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מיתוג ביתי | פעמונים ולחצנים

עוצמת השמע מס' מנגינותטווח קליטהמק"טתאור פריט 

עד 85dB 36עד 100 מ'1690022פעמון + לחצן אלחוטי

עד 3685dBעד 100 מ'1690023זוג פעמונים + לחצן אלחוטי

DOORINA פעמון מואר + לחצן אלחוטי

עוצמת השמע מס' מנגינותטווח קליטהמק"טתאור פריט 

עד 85dB 36עד 100 מ'1690020פעמון + לחצן אלחוטי

עד 3685dBעד 100 מ'1690021זוג פעמונים + לחצן אלחוטי

DOORINA פעמון מואר חשמלי + לחצן אלחוטי

DOORINA פעמון גונג מכני

מתח יציאהמתח כניסהעוצמת השמע מק"טדגם

AC 220-240V8v 1Aעד 80dB 1690025קווים

AC 220-240V8v 1Aעד 169002680dBריבועים



40www.erco.co.il

מיתוג ביתי | פעמונים ולחצנים

DOORINA לחצן אלחוטי לומד

טווח קליטהמק"ט

עד 100 מ'1690024

DOORINA פעמון אלקטרוני 8 מנגינות

מתח יציאהמתח כניסהמק"ט

1690027AC 220-240V8v 1A
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שקעים ותקעים לתעשייה | שקעים, תקעים ומפצלים

מתחקטביםזרםמק"ט

461042516A2P+E220V  

461042632A2P+E220V  

תקע נייד חד-פאזי

מתחקטביםזרםמק"ט

461042716A3P+E380V  

461042832A3P+E380V  

תקע נייד תלת-פאזי למנועים

מתחקטביםזרםמק"ט

461042916A3P+N+E380V  

461043032A3P+N+E380V  

תקע נייד תלת-פאזי

IP44

IP44

IP44

שקעים, תקעים ומפצלים
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שקעים ותקעים לתעשייה | שקעים, תקעים ומפצלים

מתחקטביםזרםמק"ט

461043163A3P+N+E380V  

4610432125A3P+N+E380V  

תקע נייד תלת-פאזי מוגן מים

IP67

מתחקטביםזרםמק"ט

461041716A2P+E220V  

461041832A2P+E220V  

שקע נייד חד-פאזי

IP44

מתחקטביםזרםמק"ט

461041916A3P+E380V  

461042032A3P+E380V  

שקע נייד תלת-פאזי למנועים

מתחקטביםזרםמק"ט

461042116A3P+N+E380V  

461042232A3P+N+E380V  

שקע נייד תלת-פאזי

מתחקטביםזרםמק"ט

461042363A3P+N+E380V  

4610424125A3P+N+E380V  

שקע נייד תלת-פאזי מוגן מים

IP44

IP44

IP67
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שקעים ותקעים לתעשייה | שקעים, תקעים ומפצלים

מתחקטביםזרםמק"ט

461040116A2P+E220V  

461040232A2P+E220V  

שקע לקיר חד-פאזי

מתחקטביםזרםמק"ט

461040316A3P+E380V  

461040432A3P+E380V  

שקע לקיר תלת-פאזי למנועים

מתחקטביםזרםמק"ט

461040516A3P+N+E380V  

461040632A3P+N+E380V  

שקע לקיר תלת-פאזי

IP44

IP44

IP44

מתחקטביםזרםמק"ט

461043916A3P+N+E380V  

461044032A3P+N+E380V  

461044163A3P+N+E380V  

תקע לקיר תלת-פאזי

IP44

מתחקטביםזרםמק"ט

461043316A2P+E220V  

461043432A2P+E220V  

תקע לקיר חד-פאזי

IP44
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שקעים ותקעים לתעשייה | שקעים, תקעים ומפצלים

מתחקטביםזרםמק"ט

461040763A3P+N+E380V  

4610408125A3P+N+E380V  

שקע לקיר תלת-פאזי מוגן מים

מתחקטביםזרםמק"ט

461040916A2P+E220V  

461041032A2P+E220V  

שקע ללוח חד-פאזי

IP67

IP44

מתחקטביםזרםמק"ט

461041316A3P+N+E380V  

461041432A3P+N+E380V  

461041563A3P+N+E380V  

שקע ללוח תלת-פאזי

מתחקטביםזרםמק"ט

69524069716A2P+E220V  

שקע ישראלי ללוח

מתחקטביםזרםמק"ט

461047016A2P+E220V  

CEE 3x16 מפצל 3 נייד של

IP44

IP44

IP44
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שקעים ותקעים לתעשייה | שקעים, תקעים ומפצלים

חיבורמתחקטביםזרםמק"ט

3960004HF16A2P+E220-250V  חיבור מהיר

3960004H16A2P+E220-250V  חיבור ברגים

3960015HF32A2P+E220-250V  חיבור מהיר

3960015H32A2P+E220-250V  חיבור ברגים

חיבורמתחקטביםזרםמק"ט

3960009HF16A3P+N+E380-415V  חיבור מהיר

3960009H16A3P+N+E380-415V  חיבור ברגים

3960020HF32A3P+N+E380-415V  חיבור מהיר

3960020H32A3P+N+E380-415V  חיבור ברגים

3961021H63A3P+N+E380-415V  חיבור ברגים

חיבורמתחקטביםזרםמק"ט

3960026HF16A2P+E220-250V  חיבור מהיר

3960026H16A2P+E220-250V  חיבור ברגים

3960037HF32A2P+E220-250V  חיבור מהיר

3960037H32A2P+E220-250V  חיבור ברגים

חיבורמתחקטביםזרםמק"ט

3960031HF16A3P+N+E380-415V  חיבור מהיר

3960031H16A3P+N+E380-415V  חיבור ברגים

3960042HF32A3P+N+E380-415V  חיבור מהיר

3960042H32A3P+N+E380-415V  חיבור ברגים

תקע נייד חד-פאזי

תקע נייד תלת-פאזי

תקע נייד חד-פאזי מוגן מים

תקע נייד תלת-פאזי מוגן מים

תקע נייד תלת-פאזי מוגן מים
חיבורמתחקטביםזרםתאורמק"ט

3961053H-63A3P+N+E380-415V  חיבור ברגים

3960060H125למנועיםA3P+E380-415V  חיבור ברגים

3960061H-125A3P+N+E380-415V  חיבור ברגים

IP44

IP54

IP54

IP68

IP68

IP68

IP69

IP69

IP69

IP44

IP67

IP67

IP67

IP66

IP66

IP66
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שקעים ותקעים לתעשייה | שקעים, תקעים ומפצלים

חיבורמתחקטביםזרםמק"ט

3962004HF16A2P+E220-250V  חיבור מהיר

3962004H16A2P+E220-250V  חיבור ברגים

3962015HF32A2P+E220-250V  חיבור מהיר

3962015H32A2P+E220-250V  חיבור ברגים

חיבורמתחקטביםזרםמק"ט

3962009HF16A3P+N+E380-415V  חיבור מהיר

3962009H16A3P+N+E380-415V  חיבור ברגים

3962020HF32A3P+N+E380-415V  חיבור מהיר

3962020H32A3P+N+E380-415V  חיבור ברגים

3963021H63A3P+N+E380-415V  חיבור ברגים

חיבורמתחקטביםזרםמק"ט

3962026HF16A2P+E220-250V  חיבור מהיר

3962026H16A2P+E220-250V  חיבור ברגים

3962037HF32A2P+E220-250V  חיבור מהיר

3962037H32A2P+E220-250V  חיבור ברגים

חיבורמתחקטביםזרםמק"ט

3962031HF16A3P+N+E380-415V  חיבור מהיר

3962031H16A3P+N+E380-415V  חיבור ברגים

3962042HF32A3P+N+E380-415V  חיבור מהיר

3962042H32A3P+N+E380-415V  חיבור ברגים

חיבורמתחקטביםזרםתאורמק"ט

3963053H-63A3P+N+E380-415V  חיבור ברגים

3963053PH63+ פין מגעA3P+N+E380-415V  חיבור ברגים

3962060H125למנועיםA3P+E380-415V  חיבור ברגים

3962060PH125למנועים+פין מגעA3P+E380-415V  חיבור ברגים

3962061H-125A3P+N+E380-415V  חיבור ברגים

3962061PH125+ פין מגעA3P+N+E380-415V  חיבור ברגים

שקע נייד חד-פאזי

שקע נייד תלת-פאזי

שקע נייד חד-פאזי מוגן מים

שקע נייד תלת-פאזי מוגן מים

שקע נייד תלת-פאזי מוגן מים

IP44

IP54

IP54

IP44

IP68

IP68

IP68

IP69

IP69

IP69

IP67

IP67

IP67

IP66

IP66

IP66
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חיבורמתחקטביםזרםמק"ט

3962205HF16A2P+E220-250V  חיבור מהיר

3962205H16A2P+E220-250V  חיבור ברגים

3962216HF32A2P+E220-250V  חיבור מהיר

3962216H32A2P+E220-250V  חיבור ברגים

חיבורמתחקטביםזרםמק"ט

3962210HF16A3P+N+E380-415V  חיבור מהיר

3962210H16A3P+N+E380-415V  חיבור ברגים

3962221HF32A3P+N+E380-415V  חיבור מהיר

3962221H32A3P+N+E380-415V  חיבור ברגים

3963221H63A3P+N+E380-415V  חיבור ברגים

חיבורמתחקטביםזרםמק"ט

3962227HF16A2P+E220-250V  חיבור מהיר

3962227H16A2P+E220-250V  חיבור ברגים

3962238HF32A2P+E220-250V  חיבור מהיר

3962238H32A2P+E220-250V  חיבור ברגים

חיבורמתחקטביםזרםמק"ט

3962232HF16A3P+N+E380-415V  חיבור מהיר

3962232H16A3P+N+E380-415V  חיבור ברגים

3962243HF32A3P+N+E380-415V  חיבור מהיר

3962243H32A3P+N+E380-415V  חיבור ברגים

חיבורמתחקטביםזרםתאורמק"ט

3963254H-63A3P+N+E380-415V  חיבור ברגים

3963254PH63+ פין מגעA3P+N+E380-415V  חיבור ברגים

3962261H125למנועיםA3P+E380-415V  חיבור ברגים

3962261PH125למנועים+פין מגעA3P+E380-415V  חיבור ברגים

חיבור ברגים  125A3P+E380-415Vלמנועים+מגע נקי3968785

3962262H-125A3P+N+E380-415V  חיבור ברגים

3962262PH125+ פין מגעA3P+N+E380-415V  חיבור ברגים

חיבור ברגים  125A3P+N+E380-415V+ מגע נקי3968786

שקע ללוח חד-פאזי

שקע ללוח תלת-פאזי

שקע ללוח חד-פאזי מוגן מים

שקע ללוח תלת-פאזי מוגן מים

שקע ללוח תלת-פאזי מוגן מים

IP44

IP44

IP66

IP66

IP66

IP67

IP67

IP67

IP54

IP54
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חיבורמתחקטביםזרםמק"ט

396020416A2P+E220-250V  חיבור ברגים

396021532A2P+E220-250V  חיבור ברגים

חיבורמתחקטביםזרםמק"ט

396020916A3P+N+E380-415V  חיבור ברגים

396022032A3P+N+E380-415V  חיבור ברגים

חיבורמתחקטביםזרםמק"ט

396022616A2P+E220-250V  חיבור ברגים

396023732A2P+E220-250V  חיבור ברגים

חיבורמתחקטביםזרםמק"ט

396023116A3P+N+E380-415V  חיבור ברגים

396024232A3P+N+E380-415V  חיבור ברגים

תקע ישר עה"ט חד-פאזי

תקע ישר עה"ט תלת-פאזי

תקע ישר עה"ט חד-פאזי מוגן מים

תקע ישר עה"ט תלת-פאזי מוגן מים

IP44

IP44

IP67

IP67
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חיבורמתחקטביםזרםמק"ט

396040416A2P+E220-250V  חיבור ברגים

396041532A2P+E220-250V  חיבור ברגים

חיבורמתחקטביםזרםמק"ט

396040916A3P+N+E380-415V  חיבור ברגים

396042032A3P+N+E380-415V  חיבור ברגים

חיבורמתחקטביםזרםמק"ט

396042616A2P+E220-250V  חיבור ברגים

396043732A2P+E220-250V  חיבור ברגים

חיבורמתחקטביםזרםמק"ט

396043116A3P+N+E380-415V  חיבור ברגים

396044232A3P+N+E380-415V  חיבור ברגים

תקע 90º עה"ט חד-פאזי

תקע 90º עה"ט תלת-פאזי

תקע 90º עה"ט חד-פאזי מוגן מים

תקע 90º עה"ט תלת-פאזי מוגן מים

תקע 90º עה"ט תלת-פאזי מוגן מים
חיבורמתחקטביםזרםתאורמק"ט

חיבור ברגים  63A3P+E380-415Vלמנועים3961452

3961453-63A3P+N+E380-415V  חיבור ברגים

חיבור ברגים  125A3P+E380-415Vלמנועים3960460

3960461-125A3P+N+E380-415V  חיבור ברגים

IP44

IP44

IP67

IP67

IP67
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שקע 90º עה"ט תלת-פאזי מוגן מים

חיבורמתחקטביםזרםמק"ט

396247716A2P+E220-250V  חיבור ברגים

396248832A2P+E220-250V  חיבור ברגים

חיבורמתחקטביםזרםמק"ט

396248216A3P+N+E380-415V  חיבור ברגים

396249332A3P+N+E380-415V  חיבור ברגים

חיבורמתחקטביםזרםמק"ט

396249916A2P+E220-250V  חיבור ברגים

396251132A2P+E220-250V  חיבור ברגים

חיבורמתחקטביםזרםמק"ט

396250516A3P+N+E380-415V  חיבור ברגים

396251632A3P+N+E380-415V  חיבור ברגים

שקע 90º עה"ט חד-פאזי

שקע 90º עה"ט תלת-פאזי

שקע 90º עה"ט חד-פאזי מוגן מים

שקע 90º עה"ט תלת-פאזי מוגן מים

חיבורמתחקטביםזרםתאורמק"ט

חיבור ברגים  63A3P+E380-415Vלמנועים3963526

3963527-63A3P+N+E380-415V  חיבור ברגים

חיבור ברגים  125A3P+E380-415Vלמנועים3962534

3962535-125A3P+N+E380-415V  חיבור ברגים

IP44

IP44

IP67

IP67

IP67
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מתחקטביםזרםמק"ט

3964206 + 392022016A2P+E220-250V  

מתאם שקע ישראלי

IP44

מתחקטביםזרםמק"ט

396402716A4380-415V  

396402816A5380-415V  

380V 3-מפצל ל

מתחקטביםזרםמק"ט

396401016A3220-250V  

396401116A4220-250V  

396401216A5220-250V  

220V 2-מפצל ל

מתחקטביםזרםמק"ט

396401316A4380-415V  

396401416A5380-415V  

380V 2-מפצל ל

מתחקטביםזרםמק"ט

396402416A3220-250V  

396402516A4220-250V  

396402616A5220-250V  

220V 3-מפצל ל

IP67

IP67

IP67

IP67
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אינטרלוקים

מתחקטביםזרםמק"ט

3966304N16A2P+E220-250V  

3966315N32A2P+E220-250V  

3967359N63A2P+E220-250V  

מתחקטביםזרםמק"ט

3966309N16A3P+N+E380-415V  

3966320N32A3P+N+E380-415V  

3967364N63A3P+N+E380-415V  

אינטרלוק תה"ט חד-פאזי מוגן מים

אינטרלוק תה"ט תלת-פאזי מוגן מים

IP67

IP67
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מתחקטביםזרםמק"ט

3966204N16A2P+E220-250V  

3966215N32A2P+E220-250V  

3967259N63A2P+E220-250V  

מתחקטביםזרםמק"ט

396650416A2P+E220-250V  

396651532A2P+E220-250V  

396652763A2P+E220-250V  

מתחקטביםזרםמק"ט

3966209N16A3P+N+E380-415V  

3966220N32A3P+N+E380-415V  

3967264N63A3P+N+E380-415V  

מתחקטביםזרםמק"ט

396650916A3P+N+E380-415V  

396652032A3P+N+E380-415V  

396653263A3P+N+E380-415V  

אינטרלוק עה"ט חד-פאזי מוגן מים

אינטרלוק מוקשח עה"ט חד-פאזי מוגן מים

אינטרלוק עה"ט תלת-פאזי מוגן מים

אינטרלוק מוקשח עה"ט תלת-פאזי מוגן מים

IP67

IP67

IP66

IP66

עמיד בתנאים קשים

עמיד בתנאים קשים
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מתחקטביםזרםמק"ט

396697716A2P+E220-250V  

396698832A2P+E220-250V  

396686963A2P+E220-250V  

מתחקטביםזרםמק"ט

396600416A2P+E220-250V  

396601532A2P+E220-250V  

מתחקטביםזרםמק"ט

396698216A3P+N+E380-415V  

396699332A3P+N+E380-415V  

396687463A3P+N+E380-415V  

מתחקטביםזרםמק"ט

396600916A3P+N+E380-415V  

396602032A3P+N+E380-415V  

אינטרלוק מוקשח לפס דין חד-פאזי מוגן מים

אינטרלוק אופקי עה"ט חד-פאזי

אינטרלוק מוקשח לפס דין תלת-פאזי מוגן מים

אינטרלוק אופקי עה"ט תלת-פאזי

IP66

IP66

IP44

IP44

עמיד בתנאים קשים

עמיד בתנאים קשים
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קופסאות שירות

ציודמפרטתיאורמק"ט

99762001
שקע 5x16 + שקע ישראליקופסא 516.110 

Gewiss ציוד

997620015VEGA ציוד

99762004
שקע 5x32 + שקע ישראליקופסא 532.110 

Gewiss ציוד

997620045VEGA ציוד

99762002
שקע 5x16 + שקע 3x16קופסא 516.316 

Gewiss ציוד

997620025VEGA ציוד

99762005
שקע 5x32 + שקע 3x16קופסא 532.316 

Gewiss ציוד

997620055VEGA ציוד

99762003
2 שקעים 5x16קופסא 2516

Gewiss ציוד

997620035VEGA ציוד

99762006
שקע 5x32 + שקע 5x16קופסא 532.516 

Gewiss ציוד

997620065VEGA ציוד

99762007
2 שקעים 5x32קופסא 2532

Gewiss ציוד

997620075VEGA ציוד

קופסאות שירות 2 שקעים
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ציודמפרטתיאורמק"ט

ציוד 3Gewiss שקע ישראליקופסא 310 99762008

99762009
2x40 3 שקע ישראלי קופסא 310 + פחת

Gewiss ציוד

997620095VEGA ציוד

99762010
3 שקעים 3x16קופסא 3316

Gewiss ציוד

997620105VEGA ציוד

99762011
שקע 5x16 + 2 שקע ישראליקופסא 516.210 

Gewiss ציוד

997620115VEGA ציוד

99762015
שקע 5x32 + 2 שקע ישראליקופסא 532.210 

Gewiss ציוד

997620155VEGA ציוד

99762023
 4x40 5 + 2 שקע ישראליקופסא 516.210 + פחתx16 שקע

Gewiss ציוד

9976202355VEGA ציוד

99762024
 4x40 5 + 2 שקע ישראליקופסא 532.210 + פחתx32 שקע

Gewiss ציוד

997620245VEGA ציוד

997620225
שקע 5x63 + 2 שקע ישראליקופסא 563.210

Gewiss ציוד

9976202255VEGA ציוד

99762012
שקע 5x16 + שקע 3x16 + שקע ישראליקופסא 516.316.110 

Gewiss ציוד

997620125VEGA ציוד

99762016
שקע 5x32 + שקע 3x16 + שקע ישראליקופסא 532.316.110 

Gewiss ציוד

997620165VEGA ציוד

99762013
שקע 5x16 + 2 שקעים 3x16קופסא 516.2316 

Gewiss ציוד

997620135VEGA ציוד

99762021
שקע 5x32 + 2 שקעים 3x16קופסא 532.2316 

Gewiss ציוד

997620215VEGA ציוד

99762235
4x40 3קופסא 516.2316 + פחתx16 5 + 2 שקעיםx16 שקע

Gewiss ציוד

997622353VEGA ציוד

99762014
2 שקעים 5x16 + שקע ישראליקופסא 2516.110 

Gewiss ציוד

997620145VEGA ציוד

99762017  
שקע 5x32 + שקע 5x16 + שקע ישראליקופסא 532.516.110 

Gewiss ציוד

997620175  VEGA ציוד

99762018
2 שקעים 5x32 + שקע ישראליקופסא 2532.110 

Gewiss ציוד

997620185VEGA ציוד

קופסאות שירות 3 שקעים
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מקום לשקעיםכמות מודוליםמק"ט

3968001N53 x IEC309 16A

קופסא ריקה 5 מודולים

מקום לשקעיםכמות מודוליםמק"ט

3968003N102 x IEC309 16A

2 x IEC309 32A

קופסא ריקה 10 מודולים

קופסאות ריקות

ציודמפרטתיאורמק"ט

99762019
שקע 5x16 + שקע 3x16 + 2 שקע ישראליקופסא 516.316.210

Gewiss ציוד

997620195VEGA ציוד

99762025
4x40 3 + 2 שקע ישראליקופסא 532.316.210 + פחתx16 5 + שקעx32 שקע

Gewiss ציוד

997620255VEGA ציוד

99762020
2 שקעים 5x16 + 2 שקע ישראליקופסא 2516.210

Gewiss ציוד

997620205VEGA ציוד

99762022
2 שקעים 5x32 + 2 שקע ישראליקופסא 2532.210

Gewiss ציוד

997620220VEGA ציוד

99762026
4x40 5 + 2 שקע ישראליקופסא 532.516.210 + פחתx16 5 + שקעx32 שקע

Gewiss ציוד

997620265VEGA ציוד

קופסאות שירות 4 שקעים

IP65

IP65

ציודמפרטתיאורמק"ט

9976201750
שקע 3x16 + שקע 5x16 + שקע 5x32קופסא 532.516.316

Gewiss ציוד

99762017505VEGA ציוד
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מקום לשקעיםכמות מודוליםמק"ט

3968005N143 x IEC309 32A

קופסא ריקה 14 מודולים

מקום לשקעיםכמות מודוליםמק"ט

3968008N146 x IEC309 32A

קופסא ריקה 14 מודולים

מקום לשקעיםכמות מודוליםמק"ט

3968010N143 x 67IB 32A

קופסא ריקה 14 מודולים

מקום לשקעיםכמות מודוליםמק"ט

3968013N208 x IEC309 32A

קופסא ריקה 20 מודולים

מקום לשקעיםכמות מודוליםמק"ט

3968004N14ללא שקעים

קופסא ריקה 14 מודולים

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65
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כמות מודוליםמק"ט

3968023N14

3968024N20

תוספת מודולים 14/20 מודולים

תוספת מודולים

מקום לשקעיםכמות מודוליםמק"ט

3968021N204 x IEC309 32A

4 x IEC309 63A

קופסא ריקה 20 מודולים

מקום לשקעיםכמות מודוליםמק"ט

3968015N204 x IEC309 16A

4 x 67IB 32A

קופסא ריקה 20 מודולים

מקום לשקעיםכמות מודוליםמק"ט

3968022N202 x 67IB 32A

1 x 67IB 63A

קופסא ריקה 20 מודולים

IP65

IP65

IP65
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אטימותמפרטמודוליםתיאורמק"ט

2IP44 שקע ישראלי5קופסא 516.210 כולל ח"א3968915

5x16 1 שקע

2IP44 שקע ישראלי10קופסא 532.210 כולל ח"א3968920

5x32 1 שקע

קופסא 532.516.2316 כולל ח"א 3968934
4x40 פחת +

143x16 2 שקעIP44

5x16 1 שקע

5x32 1 שקע

קופסא 3968935532.516.316.110
4x40 כולל ח"א + פחת

1IP44 שקע ישראלי14

3x16 1 שקע

5x16 1 שקע

5x32 1 שקע

קופסא 3968925532.516.5316
4x40 כולל ח"א + פחת

203x16 5 שקעIP44

5x16 1 שקע

5x32 1 שקע

1IP65 שקע ישראלי5קופסא 2516.110 כולל ח"א3968946

5x16 2 שקע

3IP65 שקע ישראלי5קופסא 3110 כולל ח"א3968943

1IP65 שקע ישראלי10קופסא 2516.532.110 כולל ח"א3968947

5x32 1 שקע

5x16 2 שקע

4IP65 שקע 145x16קופסא 4516 כולל ח"א3968951

2IP65 שקע ישראלי14קופסא 516.316.210 כולל ח"א3968941

3x16 1 שקע

5x16 1 שקע

קופסא 6110 כולל ח"א3968930
4x40 פחת +

6IP65 שקע ישראלי14

קופסא 3968953532.2332.3316
4x40 כולל ח"א + פחת

143x16 3 שקעIP65

3x32 2 שקע

5x32 1 שקע

2IP67 שקע ישראלי14קופסא 532.516.210 כולל ח"א3968942

5x16 1 שקע

5x32 1 שקע

קופסא 3968938532.516.316.210
כולל ח"א

2IP65 שקע ישראלי20

3x16 1 שקע

5x16 1 שקע

5x32 1 שקע

קופסא 516.416.5110 כולל ח"א 3968939
4x40 פחת +

5IP65 שקע ישראלי20

4x16 1 שקע

5x16 1 שקע

קופסא 532.516.2316 כולל ח"א 3968973
3x32 4 + ראשיx40 פחת +

203x16 2 שקעIP65

5x16 1 שקע

5x32 1 שקע

קופסאות שירות מחווטות כולל ח"א

קופסאות שירות מחווטות
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אטימותמפרטמודוליםתיאורמק"ט

4IP44 שקע 143x16קופסא 532.516.4316 ללא ח"א3968956

5x16 1 שקע

5x32 1 שקע

2IP44 שקע ישראלי20קופסא 2532.2516.210 ללא ח"א3968903

5x16 2 שקע

5x32 2 שקע

2IP65 שקע 53x16קופסא 516.2316 ללא ח"א3968944

5x16 1 שקע

2IP65 שקע ישראלי10קופסא 516.316.210 ללא ח"א3968904

5x16 1 שקע

5x32 1 שקע

2IP65 שקע ישראלי10קופסא 532.210 ללא ח"א3968971

5x32 1 שקע

2IP65 שקע 105x16קופסא 532.2516 ללא ח"א3968972

5x32 1 שקע

4IP67 שקע ישראלי14קופסא 2516.4110 ללא ח"א3968933

5x16 2 שקע

3IP67 שקע 143x32קופסא 532.3332 ללא ח"א3968937

5x32 1 שקע

קופסאות שירות מחווטות ללא ח"א

אטימותמפרטמודוליםתיאורמק"ט

1680054x40 123כולל ח"א + פחתx16 2 שקעIP54

5x16 1 שקע

1680064x40 123כולל ח"א + פחתx16 2 שקעIP54

5x32 1 שקע

396891994x40 203כולל ח"א + 2 פחתx16 2 שקעIP67

5x16 1 שקע

לוח חשמל זמני
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ציוד להתקנה בלוחות

אופייןזרם קצרמתחמס' קטביםזרםמודוליםמק"ט

399200516A1P230V6KAC

3992006110A1P230V6KAC

3992007116A1P230V6KAC

3992008120A1P230V6KAC

3992009125A1P230V6KAC

3992010132A1P230V6KAC

3992011140A1P230V6KAC

3992012150A1P230V6KAC

3992013163A1P230V6KAC

6KA 1P חצי אוטומט

אופייןזרם קצרמתחמס' קטביםזרםמודוליםמק"ט

399204526A2P230V6KAC

3992046210A2P230V6KAC

3992047216A2P230V6KAC

3992048220A2P230V6KAC

3992049225A2P230V6KAC

3992050232A2P230V6KAC

3992051240A2P230V6KAC

3992052250A2P230V6KAC

3992053263A2P230V6KAC

6KA 2P חצי אוטומט

MT60 סדרה
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אופייןזרם קצרמתחמס' קטביםזרםמודוליםמק"ט

399206536A3P230V6KAC

3992066310A3P230V6KAC

3992067316A3P230V6KAC

3992068320A3P230V6KAC

3992069325A3P230V6KAC

3992070332A3P230V6KAC

3992071340A3P230V6KAC

3992072350A3P230V6KAC

3992073363A3P230V6KAC

6KA 3P חצי אוטומט

אופייןזרם קצרמתחמס' קטביםזרםמודוליםמק"ט

3992606110A1P230V10KAC

3992607116A1P230V10KAC

3992608120A1P230V10KAC

3992609125A1P230V10KAC

3992610132A1P230V10KAC

3992611140A1P230V10KAC

3992612150A1P230V10KAC

3992613163A1P230V10KAC

10KA 1P חצי אוטומט

אופייןזרם קצרמתחמס' קטביםזרםמודוליםמק"ט

3992646210A2P230V10KAC

3992647216A2P230V10KAC

3992648220A2P230V10KAC

3992649225A2P230V10KAC

3992650232A2P230V10KAC

3992651240A2P230V10KAC

3992652250A2P230V10KAC

3992653263A2P230V10KAC

10KA 2P חצי אוטומט

אופייןזרם קצרמתחמס' קטביםזרםמודוליםמק"ט

3992666310A3P230V10KAC

3992667316A3P230V10KAC

3992668320A3P230V10KAC

3992669325A3P230V10KAC

3992670332A3P230V10KAC

3992671340A3P230V10KAC

3992672350A3P230V10KAC

3992673363A3P230V10KAC

10KA 3P חצי אוטומט
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RB60 סדרה

אופייןזרם קצרמתחמס' קטביםזרםמודוליםמק"ט

3991506110A1P230V6kAC

3991507116A1P230V6kAC

3991508120A1P230V6kAC

3991509125A1P230V6kAC

3991510132A1P230V6kAC

3991511140A1P230V6kAC

3991512150A1P230V6kAC

אופייןזרם קצרמתחמס' קטביםזרםמודוליםמק"ט

399152526A1P+N230V6kAC

3991526210A1P+N230V6kAC

3991527216A1P+N230V6kAC

3991528220A1P+N230V6kAC

אופייןזרם קצרמתחמס' קטביםזרםמודוליםמק"ט

3991567316A3P400V6kAC

3991568320A3P400V6kAC

3991569325A3P400V6kAC

3991570332A3P400V6kAC

3991571340A3P400V6kAC

3991572350A3P400V6kAC

3991573363A3P400V6kAC

6KA 1P חצי אוטומט

6KA 1P+N חצי אוטומט

 3P חצי אוטומט
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אופייןזרם קצרמתחמס' קטביםזרםמודוליםמק"ט

16104136A3P230V6KAC

161042310A3P230V6KAC

161043316A3P230V6KAC

161044320A3P230V6KAC

161045325A3P230V6KAC

161046332A3P230V6KAC

161047340A3P230V6KAC

161048350A3P230V6KAC

161049363A3P230V6KAC

3P חצי אוטומט

אופייןזרם קצרמתחמס' קטביםזרםמודוליםמק"ט

16100112A1P230V6KAC

16100214A1P230V6KAC

16100316A1P230V6KAC

161004110A1P230V6KAC

161005116A1P230V6KAC

161006120A1P230V6KAC

161007125A1P230V6KAC

161008132A1P230V6KAC

161009140A1P230V6KAC

161010150A1P230V6KAC

161011163A1P230V6KAC

1P חצי אוטומט

אופייןזרם קצרמתחמס' קטביםזרםמודוליםמק"ט

16102126A2P230V6KAC

161022210A2P230V6KAC

161023216A2P230V6KAC

161024220A2P230V6KAC

161025225A2P230V6KAC

161026232A2P230V6KAC

161027240A2P230V6KAC

161028250A2P230V6KAC

161029263A2P230V6KAC

2P חצי אוטומט

GEWISS 161095אוטומט חדר מדרגות אוטומט חדר מדרגות 3996810
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דגםזרם זליגהמתחמס' קטביםזרםמודוליםמק"ט

39D4468240A2P230V30MAA

39D4472263A2P230V30MAA

2P ממסר פחת

דגםזרם זליגהמתחמס' קטביםזרםמודוליםמק"ט

39D4493440A4P230V30MAA

39D4497463A4P230V30MAA

4P ממסר פחת

דגםזרם זליגהמתחמס' קטביםזרםמודוליםמק"ט

161061240A2P230V30MAA

2P ממסר פחת

דגםזרם זליגהמתחמס' קטביםזרםמודוליםמק"ט

161062440A4P230V30MAA

161063463A4P230V30MAA

4P ממסר פחת
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דגםזרם זליגהמתחמס' קטביםזרםמודוליםמק"ט

3990912240A2P230V30MAA

ממסר פחת אוטומטי 2P עם בדיקה עצמית

דגםזרם זליגהמתחמס' קטביםזרםמודוליםמק"ט

3990921425A4P230V30MAA

3990922440A4P230V30MAA

3990923463A4P230V30MAA

ממסר פחת אוטומטי 4P עם בדיקה עצמית

דגםזרם זליגהמתחמס' קטביםזרםמודוליםמק"ט

3990927425A4P230V300MAA

3990928440A4P230V300MAA

3990929463A4P230V300MAA

ממסר פחת אוטומטי 4P עם בדיקה עצמית
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גוון אורמק"ט

אדום161086

ירוק161087

צהוב161088

נורת סימון דמוי חצי אוטומט

מס' קטביםמודוליםתאורמק"ט

34Pשעון שבת + רזרבה2807022

23Pשעון שבועי/יומי דיגיטלי99220684

שעוני שבת לפס דין

סוג תצוגהמס' קטביםזרםמודוליםמק"ט

99840520130A1Pספרות

99840519130A1PLCD

מונה אלקטרוני לפס דין 1P צר

סוג תצוגהמס' קטביםזרםמודוליםמק"ט

99840521250A1Pספרות

99840522250A1Pדיגיטלי

1P מונה אלקטרוני לפס דין

סוג תצוגהמס' קטביםזרםמודוליםמק"ט

99840523780A3Pספרות

99840524480A3Pדיגיטלי

998405277100A3PLCD

3P מונה אלקטרוני לפס דין
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מתחחיבורמק"ט

8110V AC פין שטוח רחב99220955

8230V AC פין שטוח רחב99220956

812V AC פין שטוח רחב99220949

812V DC פין שטוח רחב99220948

824V AC פין שטוח רחב99220951

824V DC פין שטוח רחב99220950

848V AC פין שטוח רחב99220953

848V DC פין שטוח רחב99220952

תושבת לממסר 8 פין רחב99220973

10A ממסר 8 פין שטוח רחב

מתחחיבורמק"ט

8110V AC פין עגול99220904

8230V AC פין עגול99220905

812V AC פין עגול99220901

812V DC פין עגול99220906

824V AC פין עגול99220902

824V DC פין עגול99220907

848V DC פין עגול99220908

תושבת 8 פין עגול99220963

R-15 ממסר 8 פין עגול

מתחחיבורמק"ט

11110V AC פין עגול99220915

11230V AC פין עגול99220916

1112V AC פין עגול99220912

1112V DC פין עגול99220917

1124V AC פין עגול99220913

1124V DC פין עגול99220918

1148V DC פין עגול99220919

תושבת 11 פין עגול99220964

R-15 ממסר 11 פין עגול
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יחס ההשנאהמק"ט

9929040450/5A 

9929040660/5A 

9929040880/5A 

99290410100/5A 

99290412150/5A 

משנה זרם פתח 30 מ"מ

יחס ההשנאהמק"ט

99290414200/5A 

99290416250/5A 

99290418300/5A 

99290420400/5A 

99290422500/5A 

99290424600/5A 

משנה זרם פתח 40 מ"מ

מתחחיבורמק"ט

8110V AC פין שטוח99220943

8230V AC פין שטוח99220944

812V AC פין שטוח99220942

812V DC פין שטוח99220945

824V AC פין שטוח99220941

824V DC פין שטוח99220946

תושבת 8 פין שטוח99220968

R-2 ממסר 8 פין שטוח

מתחחיבורמק"ט

14110V AC פין שטוח992209475

14230V AC פין שטוח992209470

1412V AC פין שטוח992209471

1412V DC פין שטוח992209472

1424V AC פין שטוח992209474

1424V DC פין שטוח992209473

1448V DC פין שטוח992209476

תושבת 14 פין שטוח99220970

R-4 ממסר 14 פין שטוח
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מגעיםמתחמס' קטביםזרםמק"ט

9929172225A4P230V4NO

9929172425A4P230V3NO+1NC

מגען מיני

מגעיםמתחמס' קטביםזרםמודוליםמק"ט

162005125A2P230VNO+NC

162006125A2P230V2NO

מבודד תרמי למגען מודולרי162010

מגען מודולארי

מתחמס' קטביםזרםמודוליםמק"ט

161090140kA1P320V

1610901240kA2P320V

161091440kA3P+N320V

CDY-20SPD כולא ברק
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מידותמגעיםמס' קטביםמק"ט

99225202PNO+NC70 מ"מx105x65

לחצן STOP-START בקופסא

מידותמגעיםמס' קטביםמק"ט

99225162PNO+NC67 מ"מx67x80

לחצן פטריה בקופסא

מגןמק"ט

כולל1124833

ללא11248331

לחצן רגל תעשייתי

לחצנים

מידותמגעיםמס' קטביםמק"ט

39422012PNO+NC120 מ"מx120x50

פטיש ללחצן חירום3942216

לחצן חירום
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בקרה

מידותמס' קטביםזרםמק"ט

9907000116A3P125 מ"מx100x104.3

9907000532A3P125 מ"מx100x104.3

9907000340A3P156 מ"מx92x140

9907000463A3P175 מ"מx115x113.7

99070004163A4P175 מ"מx115x113.7

מפסק בקופסא

מידותמס' קטביםזרםמק"ט

99070010100A3P216 מ"מx150x140

99070011125A3P216 מ"מx150x140

מפסק בקופסא

IP54

IP66
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מידותמס' קטביםזרםמק"ט

9907001220A3P165 מ"מx80x85

99070002135A3P165 מ"מx80x85

99070002235A4P165 מ"מx80x85

מפסק פקט בקופסא ידית מנוף

אורך כבלמק"ט

5 מטר11631010

10 מטר11631015

15 מטר11631020

מצוף חשמלי למשאבה

מידותמס' קטביםזרםמק"ט

3970433P16A4P125x150x92.5

3970487P25A3P125x150x92.5

3970488P25A4P125x150x92.5

3970442P40A3P125x150x92.5

3970443P40A4P125x150x92.5

3970438P63A4P125x150x92.5

3970489P80A3P125x150x92.5

3970493P125A3P236.5x316x220

3970495P160A3P236.5x316x220

מפסק בקופסא

מידותמס' קטביםזרםמק"ט

397056116A2P140.6x165.6x97

397056316A4P140.6x165.6x97

397056632A4P140.6x165.6x97

397057380A4P214.8x251.8x126.7

3970574100A3P214.8x251.8x126.7

3970575100A4P214.8x251.8x126.7

3970576125A3P307.2x257.2x171.6

3970577125A4P307.2x257.2x171.6

3970579160A4P307.2x257.2x171.6

מפסק בקופסא מתכת

IP56

IP66

IP67

IP69

IP65
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מיתוג, פיקוד ובקרה | בקרה

דגםתיאורמק"ט

8108מפסק גבול עם זרוע מתכוננת וגלגלת994100020

8104מפסק גבול עם זרוע קבועה וגלגלת994100023

מפסקי גבול

8104
8108

דגםתיאורמק"ט

Z-15GW21מיקרוסוויץ' עם מנוף קצר99410022

Z-15GWמיקרוסוויץ' עם מנוף ארוך99410027

Z-15GQמיקרוסוויץ' עם פין גבוה99410038

Z-15GQ22מיקרוסוויץ' עם פין גבוה וגלגלת99410039

Z-15GW22מיקרוסוויץ' עם מנוף קצר גלגלת99410043

מיקרוסוויץ'

Z-15GW

Z-15GQ22
Z-15GW22

דגםתיאורמק"ט

V-156-1C25מיני מקרוסוויץ' עם מנוף ארוך וגלגלת99410025

מיני מיקרוסוויץ'

קוטביותזרםמצביםמק"ט

99410052ON-OFF-ON15A1P

99410054OFF-ON15A2P

99410055OFF-ON15A2P

מפסק טוגל
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מיתוג, פיקוד ובקרה | חיווי

חיווי

צבעמתחמק"ט

1116349220Vאדום

11163493220Vירוק

11163491220Vכתום

11163492220Vצהוב

111634915220Vלד כתום

111634916220Vלד אדום

צבעמתחמק"ט

111634824V ACאדום

1116348324V ACירוק

1116348124V ACכתום

1116348224V ACצהוב

111634724V DCאדום

1116347324V DCירוק

1116347424V DCכחול

1116347124V DCכתום

1116347224V DCצהוב

קוטרצבעמתחמק"ט

11751600230V22 מ"מאדום

11751700230V22 מ"מירוק

11751800230V22 מ"מצהוב

11751801230V22 מ"מכחול

11751802230V22 מ"מלבן

קוטרצבעמתחמק"ט

1175180324V22 מ"מאדום

1175180424V22 מ"מירוק

1175180524V22 מ"מצהוב

מנורות מסתובבות )צ'קלקה(

LED נורת סימון

קוטרצבעמתחמק"ט

291504024V16 מ"מאדום

291504224V16 מ"מירוק

קוטרצבעמתחמק"ט

2915010230V16 מ"מאדום

2915020230V16 מ"מירוק

2915011230V16 מ"מצהוב

2915030230V16 מ"מלבן

נורה סימון 2 חוטים
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מיתוג, פיקוד ובקרה | גלאים

גלאים

זרםמתחמק"ט

99311032220V10A

זרםמתחמק"ט

99311033220V15A

זרםמתחמק"ט

3927432250V16A

גלאי אור )פוטו-צל( מרובע

גלאי אור )פוטו-צל( עגול קוני

180º 99311034360גלאי תנועהº 99311036גלאי תנועה

גלאי אור )פוטו-צל(

IP65
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לוחות, קופסאות וארונות | ארונות

ארונות

עובי פלטת עבודהעובי דופןעומקרוחבגובהמק"ט

1.5 מ"מ1.2 מ"מ150 מ"מ250 מ"מ300 מ"מ4620001
1.5 מ"מ1.2 מ"מ200 מ"מ250 מ"מ300 מ"מ4620002
1.5 מ"מ1.2 מ"מ150 מ"מ300 מ"מ300 מ"מ4620003
1.5 מ"מ1.2 מ"מ200 מ"מ300 מ"מ300 מ"מ4620004

1.5 מ"מ1.2 מ"מ150 מ"מ300 מ"מ400 מ"מ4620005
1.5 מ"מ1.2 מ"מ200 מ"מ300 מ"מ400 מ"מ4620006
1.5 מ"מ1.2 מ"מ200 מ"מ400 מ"מ400 מ"מ4620007
1.5 מ"מ1.2 מ"מ250 מ"מ600 מ"מ400 מ"מ4620008

1.5 מ"מ1.2 מ"מ150 מ"מ400 מ"מ500 מ"מ4620009
1.5 מ"מ1.2 מ"מ200 מ"מ400 מ"מ500 מ"מ4620010
1.5 מ"מ1.2 מ"מ250 מ"מ400 מ"מ500 מ"מ4620011
1.5 מ"מ1.2 מ"מ250 מ"מ500 מ"מ500 מ"מ4620012

1.5 מ"מ1.2 מ"מ150 מ"מ400 מ"מ600 מ"מ4620013
1.5 מ"מ1.2 מ"מ200 מ"מ400 מ"מ600 מ"מ4620014
1.5 מ"מ1.2 מ"מ250 מ"מ400 מ"מ600 מ"מ4620015
1.5 מ"מ1.2 מ"מ150 מ"מ500 מ"מ600 מ"מ4620016
1.5 מ"מ1.2 מ"מ200 מ"מ500 מ"מ600 מ"מ4620017
1.5 מ"מ1.2 מ"מ250 מ"מ500 מ"מ600 מ"מ4620018
1.5 מ"מ1.2 מ"מ250 מ"מ600 מ"מ600 מ"מ4620019

1.5 מ"מ1.2 מ"מ200 מ"מ500 מ"מ700 מ"מ4620020
1.5 מ"מ1.2 מ"מ250 מ"מ500 מ"מ700 מ"מ4620021

2 מ"מ1.5 מ"מ200 מ"מ600 מ"מ800 מ"מ4620022
2 מ"מ1.5 מ"מ250 מ"מ600 מ"מ800 מ"מ4620023
2 מ"מ1.5 מ"מ300 מ"מ600 מ"מ800 מ"מ4620024
2 מ"מ1.5 מ"מ200 מ"מ800 מ"מ800 מ"מ4620025
2 מ"מ1.5 מ"מ300 מ"מ800 מ"מ800 מ"מ4620026

2 מ"מ1.5 מ"מ250 מ"מ600 מ"מ1000 מ"מ4620027
2 מ"מ1.5 מ"מ300 מ"מ600 מ"מ1000 מ"מ4620028
2 מ"מ1.5 מ"מ250 מ"מ800 מ"מ1000 מ"מ4620029
2 מ"מ1.5 מ"מ300 מ"מ800 מ"מ1000 מ"מ4620030

2 מ"מ1.5 מ"מ300 מ"מ800 מ"מ1200 מ"מ4620031

ארונות מתכת כולל פלטת עבודה ואוזני תליה

IP66 RAL7032



83 www.erco.co.il

לוחות, קופסאות וארונות | ארונות

מידה חלוןעובי פלטת עבודהעובי דופןעומקרוחבגובהמק"ט

285x315 מ"מ1.5 מ"מ1.2 מ"מ200 מ"מ400 מ"מ400 מ"מ46200074

285x415 מ"מ1.5 מ"מ1.2 מ"מ200 מ"מ400 מ"מ500 מ"מ46200104

285x515 מ"מ1.5 מ"מ1.2 מ"מ200 מ"מ400 מ"מ600 מ"מ46200154

485x515 מ"מ2 מ"מ1.5 מ"מ200 מ"מ600 מ"מ800 מ"מ46200244

כמות מודוליםעומקרוחבגובהמק"ט

2002x10P מ"מ300 מ"מ400 מ"מ46200065

2003x15P מ"מ400 מ"מ500 מ"מ46200105

2503x15P מ"מ400 מ"מ600 מ"מ46200106

3004x26P מ"מ600 מ"מ800 מ"מ4620090

ארון מתכת דלת שקופה כולל פלטת עבודה

ארון מתכת כולל מודול מורכב

IP66

IP66

RAL7032

RAL7032

כמות מודוליםמידהמק"ט

400x3002x10P מ"מ4620253

400x4002x10P מ"מ46202530

500x4003x15P מ"מ46202531

600x4003x15P מ"מ4620255

800x6003x26P מ"מ46202550

800x6002x26P מ"מ46202551

1000x6006x26P מ"מ46202552

1000x8006x38P מ"מ46202553

מודולים לארונות מתכת
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לוחות, קופסאות וארונות | ארונות

מנעול עם מפתח לארון מתכת

עומקרוחבגובהמק"ט

140 מ"מ250 מ"מ300 מ"מ46150011

200 מ"מ300 מ"מ400 מ"מ4615002

200 מ"מ400 מ"מ500 מ"מ4615003

230 מ"מ400 מ"מ600 מ"מ4615004

230 מ"מ500 מ"מ600 מ"מ46150041

300 מ"מ600 מ"מ800 מ"מ4615006

ארונות פוליאסטר כולל פלטת עבודה ואוזני תליה

עומקרוחבגובהמק"ט

160 מ"מ250 מ"מ300 מ"מ3946001

160 מ"מ310 מ"מ425 מ"מ3946002

200 מ"מ405 מ"מ500 מ"מ3946003

200 מ"מ405 מ"מ650 מ"מ3946004

250 מ"מ515 מ"מ650 מ"מ3946005

300 מ"מ585 מ"מ800 מ"מ3946006

350 מ"מ800 מ"מ1060 מ"מ3946007

GEWISS ארונות פוליאסטר

IP65

IP66

PP-A4 מתקן לשרטוטים 4620050

4620826

1113554מפתח צלב אוניברסלי לארונות
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לוחות, קופסאות וארונות | ארונות

אביזרים לארונות

כמות מודוליםרוחבמק"ט

3946420F3101 מ"מx12P

3946421F4051 מ"מx18P

3946422F5151 מ"מx24P

3946423F5851 מ"מx28P

3946424F8001 מ"מx36P

רוחבתיאורמק"ט

3946425F310 מ"מאטום

3946426F405 מ"מאטום

3946427F515 מ"מאטום

3946428F585 מ"מאטום

3946429F800 מ"מאטום

רוחבתיאורמק"ט

3946475F310 מ"מאטום כפול

3946476F405 מ"מאטום כפול

3946477F515 מ"מאטום כפול

3946478F585 מ"מאטום כפול

3946479F800 מ"מאטום כפול

רוחבגובהמק"ט

310 מ"מ425 מ"מ3946414

405 מ"מ500 מ"מ3946415

405 מ"מ650 מ"מ3946416

515 מ"מ650 מ"מ3946417

585 מ"מ800 מ"מ3946418

800 מ"מ1060 מ"מ3946419

רוחבגובהמק"ט

310 מ"מ425 מ"מ3946402

405 מ"מ500 מ"מ3946403

405 מ"מ650 מ"מ3946404

515 מ"מ650 מ"מ3946405

585 מ"מ800 מ"מ3946406

800 מ"מ1060 מ"מ3946407

פאנל כולל חלון

פאנל אטום / אטום כפול

דלת פנימית מבודדת

פלטת עבודה מתכת

3946445מנעול עם מפתח לארון מתכת
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לוחות

לוח מיתוג ל 3-4 ח"א

לוח מיתוג ל 10-12 ח"א

לוח מיתוג ל 16 ח"א + קלפה

לוח מיתוג ל 1-2 ח"א

לוח מיתוג ל 8 ח"א

לוח מיתוג ל 12-14 ח"א

2818049

28180501

28180511

2818050

2818051

28180521

לוחות, קופסאות וארונות | לוחות
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לוחות, קופסאות וארונות | לוחות

IP65IP65

לוח עם דלת עה"ט - 12 מודולים 39401013940103לוח עם דלת עה"ט - 4 מודולים

לוח עם דלת עה"ט - 36 מודולים 39401043940105לוח עם דלת עה"ט - 24 מודולים

IP65IP65

לוח עם דלת עה"ט - 72 מודולים 39401083940109לוח עם דלת עה"ט - 54 מודולים

IP65IP65

לוח עם קלפה עה"ט - 12 מודולים 39400013940004לוח עם קלפה עה"ט - 4 מודולים

IP55IP55

כולל פס אפס הארקה

לוח עם קלפה עה"ט - 24 מודולים 39400073940006לוח עם קלפה עה"ט - 24 מודולים

IP55IP55

כולל פס אפס הארקה

לוחות להתקנה חיצונית
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330x270x85 מ"מ
כולל פס אפס הארקה

3940885Cלוח תה"ט עם דלת - 12 מודולים

IP40

330x420x85 מ"מ
כולל פס אפס הארקה

3940886Cלוח תה"ט עם דלת - 24 מודולים

IP40

465x505x85 מ"מ
כולל פס אפס הארקה

3940889Cלוח תה"ט עם דלת - 36 מודולים

IP40

465x680x95 מ"מ
כולל פס אפס הארקה

3940890Cלוח תה"ט עם דלת - 54 מודולים

IP40

465x855x95 מ"מ
כולל פס אפס הארקה

3940891Cלוח תה"ט עם דלת - 72 מודולים

IP40

לוחות להתקנה פנימית

IP40

 3940065Cלוח עם דלת עה"ט - 12 מודולים

280x225x100 מ"מ

 3940069Cלוח עם דלת עה"ט - 36 מודולים

IP40

400x400x130 מ"מ

 3940073Cלוח עם דלת עה"ט - 72 מודולים

IP40

400x850x150 מ"מ

IP40

 3940067Cלוח עם דלת עה"ט - 24 מודולים

280x350x100 מ"מ

 3940071Cלוח עם דלת עה"ט - 54 מודולים

IP40

400x550x130 מ"מ

לוחות, קופסאות וארונות | לוחות
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3940886Tלוחות תקשורת תה"ט עם דלת - 24 מודולים

IP40

330x420x85 מ"מ

3940065Tלוחות תקשורת עה"ט עם דלת - 12 מודולים

IP40

280x225x100 מ"מ

 3940885Tלוחות תקשורת תה"ט עם דלת - 12 מודולים

IP40

330x270x85 מ"מ

3940888Tלוחות תקשורת תה"ט עם דלת - 18 מודולים

IP40

465x310x85 מ"מ

3940067Tלוחות תקשורת עה"ט עם דלת - 24 מודולים

IP40

280x350x100 מ"מ

3940023לוח עה"ט - 4 מודולים

IP40

כולל פס אפס הארקה

3940027לוח עה"ט - 12 מודולים

IP40

3940030לוח עה"ט - 24 מודולים

IP40

כולל פס אפס הארקה

3940029לוח עה"ט - 24 מודולים

IP40

כולל פס אפס הארקה

3940031לוח עה"ט - 36 מודולים

IP40

לוחות, קופסאות וארונות | לוחות
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לוחות, קופסאות וארונות | ציוד ואביזרים

תיאורמק"ט

פס דין  מחורץ4932763

פס דין מחורץ פרופיל גבוה4932766

פס דין

מתחמידהמק"ט

99151101120x120220V

99151103120x120110V

99151102120x12024V DC

9915110480x8012V DC

9915110780x80220V

9915110680x80110V

9915110580x8024V DC

99151108150x170220V

מאווררים ללוח

עומס מקסימליקוטר הברגהגובהמק"ט

66KV מ"מ25 מ"מ4951328141

810KV מ"מ35 מ"מ4951328143

812KV מ"מ40 מ"מ4951328145

815KV מ"מ51 מ"מ4951328147

מבודד אפוקסי עם ברגים

ציוד ואביזרים
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לוחות, קופסאות וארונות | ציוד ואביזרים

אורךגובה )ללא ברגים(רוחבמק"ט

1 מטר6 מ"מ6 מ"מ4932753

1 מטר8 מ"מ6 מ"מ4932756

1.5 מטר8 מ"מ6 מ"מ4932757

פס הארקה מפליז

דגםסוגמק"ט

3111ראשי2818150

3112קומתי2818151

3114למבנה קטן2818153

3115כולל מהדק איפוס2818154

3116קומתי לרב קומות2818155

פסי השוואת פוטנציאלים ראשיים
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הערותמידהמק"ט

בורג 1/4 סיבוב100x100 מ"מ3944234
240x190 מ"מ3944208

כיסוי גבוה100x100 מ"מ3944214
כיסוי גבוה240x190 מ"מ3944218

בסיס גבוה100x100 מ"מ3944114
בסיס גבוה240x190 מ"מ3944118

קופסאות חיבורים ללא פיטמות

קופסאות

IP56

הערותמידהמק"ט

394400380x80ללא ברגים IP40

בורג 1/4 סיבוב100x100 מ"מ3944024

240x190 מ"מ3944008

קופסאות חיבורים כולל פיטמות

IP55

הערותמידהמק"ט

89x43mini 25 מ"מ1780001
65x65 מ"מ1780002
80x80 מ"מ841999
עם פיטמות80x80 מ"מ842000
100x100 מ"מ842001
עם פיטמות100x100 מ"מ842002

קופסאות חיבורים

Made in Italy

לוחות, קופסאות וארונות | קופסאות
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מידהמק"ט

195x149x75 מ"מ840005211

קופסאות סעף תה"ט

קופסאות סעף לגבס

מידהמק"ט

92x92x45 מ"מ3948001
118x96x50 מ"מ3948002
118x96x70 מ"מ3948003
152x98x70 מ"מ3948004
160x130x70 מ"מ3948005
192x152x70 מ"מ3948006
294x152x70 מ"מ3948007
392x152x70 מ"מ3948008
480x160x70 מ"מ3948009
516x202x80 מ"מ3948010

Made in Italy

לוחות, קופסאות וארונות | קופסאות
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לוחות, קופסאות וארונות | אביזרי הארקה

עומס מקסימליתיאורמק"ט

5 טוןבריכה + מכסה פלסטיק99870003

בריכת הארקה

ברגיםמידהמק"ט

7 ברגים4x40x200 מ"מ4932202

9 ברגים4x40x250 מ"מ4932201

11 ברגים4x40x300 מ"מ49322021

17 ברגים4x40x400 מ"מ4932203

22 ברגים4x40x500 מ"מ49322000

פסי השוואת פוטנציאלים

ברגיםמידהמק"ט

5 ברגים3x20x125 מ"מ49322001

7 ברגים3x20x160 מ"מ49322002

פסי השוואה לעמוד

פתחמידהמק"ט

תחתון110x80x50 מ"מ495146120

קופסא מלבנית להארקת יסוד

אביזרי הארקה
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לוחות, קופסאות וארונות | אביזרי הארקה

אורךמידהמק"ט

2 מטר3.5x30 מ"מ4932301

2 מטר4x40 מ"מ4932302

פס הארקת יסוד

מידותאורך הגלילמק"ט

2530X3.5 מטר4932303

2540X4.0 מטר4932305

פסי הארקת בגליל בגלוון חם בטבילה

Made in Germany * בעל ציפוי ארבע צדדים אבץ חם בטבילה

קוטרמק"ט

18 מ"מ4932503

אלקטרודה להארקה

תיאורמק"ט

מהדק יחיד4932505

מהדק טבעת לאלקטרודה

ראש חדירהמופה לאלקטרודה 49325314932532ראש חבטה4932533

תקן ישראליתקן ישראליתקן ישראלי

תיאורמק"ט

מהדק יחיד4932534

מהדק כפול4932535

מהדק טבעת לאלקטרודה - תקן ישראלי

קוטרמק"ט

19 מ"מ4932530

אלקטרודה להארקה - תקן ישראלי
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עובי הלהבאורך הידיתאורך המוטרוחב הלהבמק"ט

0.5 מ"מ81 מ"מ100 מ"מ3.0 מ"מ9956615018

0.8 מ"מ98 מ"מ100 מ"מ4.0 מ"מ9956615019

1.0 מ"מ98 מ"מ125 מ"מ5.5 מ"מ9956615020

1.2 מ"מ105 מ"מ150 מ"מ6.5 מ"מ9956615021

1.2 מ"מ105 מ"מ200 מ"מ6.5 מ"מ99566150150

1.2 מ"מ112 מ"מ175 מ"מ8.0 מ"מ9956615022

1000V גוף מבודד לעבודה בטוחה במתחים של עד •
• ראש לייזר מחורץ למניעת החלקות

• ידית ארגונומית לאחיזה מושלמת

1000V גוף מבודד לעבודה בטוחה במתחים של עד •
• ראש לייזר מחורץ למניעת החלקות

• ידית ארגונומית לאחיזה מושלמת

מברג מבודד ראש שטוח דגם 160

עובי הלהבאורך הידיתאורך המוטרוחב הלהבמק"ט

9956615026PH081 מ"מ80 מ"מ-

9956615027PH198 מ"מ80 מ"מ-

9956615028PH2105 מ"מ100 מ"מ-

9956615029PH3112 מ"מ150 מ"מ-

מברג מבודד ראש פיליפס דגם 162

מברגים מבודדים

PH/S מברג מבודד פלוס מינוס
עובי הלהבאורך ידיתאורך מוטרוחב להבמק"ט

99566152410PHS198 מ"מ80 מ"מ-

99566152411PHS2105 מ"מ100 מ"מ-
1000V גוף מבודד לעבודה בטוחה במתחים של עד •

• ראש לייזר מחורץ למניעת החלקות
• ידית ארגונומית לאחיזה מושלמת
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עובי הלהבאורך הידיתאורך המוטרוחב הלהבמק"ט

9956615050PH198 מ"מ80 מ"מ-

9956615051PH2105 מ"מ100 מ"מ-
1000V גוף מבודד לעבודה בטוחה במתחים של עד •

• ראש לייזר מחורץ למניעת החלקות
• להב מוקטן לגישה לברגים שקועים

• ידית ארגונומית לאחיזה מושלמת

מברג מבודד ראש פיליפס צר

1000V גוף מבודד לעבודה בטוחה במתחים של עד •
• ראש לייזר מחורץ למניעת החלקות

• ידית ארגונומית לאחיזה מושלמת

מברג מבודד ראש אלן )משושה(
עובי הלהבאורך הידיתאורך המוטרוחב הלהבמק"ט

-98 מ"מ80 מ"מ2.5 מ"מ9956615400

-98 מ"מ80 מ"מ3.0 מ"מ9956615401

-98 מ"מ80 מ"מ4.0 מ"מ9956615402

-105 מ"מ80 מ"מ5.0 מ"מ9956615403

-105 מ"מ100 מ"מ6.0 מ"מ9956615404

-112 מ"מ100 מ"מ8.0 מ"מ9956615405

1000V גוף מבודד לעבודה בטוחה במתחים של עד •
• ראש לייזר מחורץ למניעת החלקות
• להב מוקטן לגישה לברגים שקועים

• ידית ארגונומית לאחיזה מושלמת

עובי הלהבאורך הידיתאורך המוטרוחב הלהבמק"ט

0.6 מ"מ81 מ"מ100 מ"מ3.5 מ"מ9956615048

0.8 מ"מ98 מ"מ100 מ"מ4.0 מ"מ99566150481

1.0 מ"מ98 מ"מ125 מ"מ5.5 מ"מ9956615049

מברג מבודד ראש שטוח צר

מברג מבודד פלוס מינוס PH/S צר
עובי הלהבאורך הידיתאורך המוטרוחב הלהבמק"ט

9956615222PHS198 מ"מ80 מ"מ-

9956615223PHS2105 מ"מ100 מ"מ-
1000V גוף מבודד לעבודה בטוחה במתחים של עד •

• ראש לייזר מחורץ למניעת החלקות
• להב מוקטן לגישה לברגים שקועים

• ידית ארגונומית לאחיזה מושלמת

סט 7 מברגים מבודד ראש צר למאמ"ת
מידותסוג הראשמק"ט

3.5x1004.0x1005.5x125ראש שטוח צר9956615055

PH1x80PH2x100ראש פילפס צר

ראש פוזידרייב + 
שטוח צר

#1x80#2x100 גוף מבודד לעבודה בטוחה במתחים  •
1000V של עד  

ראש לייזר מחורץ למניעת החלקות  •
• להב מוקטן לגישה לברגים שקועים
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סט 7 מברגים מבודד שטוח ופיליפס
מידותסוג הראשמק"ט

2.5x803.5x1004.0x1005.5x125ראש שטוח9956615244

PH1x80PH2x100ראש פיליפס

3.0x70טסטר

גוף מבודד לעבודה בטוחה במתחים  •
1000V של עד  

ראש לייזר מחורץ למניעת החלקות  •
כולל מתקן תליה  •

סט ענק 14 מברגים מבודדים
מידותסוג הראשמק"ט

2.5x804.0x1005.5x125ראש שטוח9956615245

3.5x100ראש שטוח צר

PH1x80PH2x100ראש פיליפס

PZ1x80PZ2x100ראש פוזידרייב

ראש פוזידרייב 
פלוס/מינוס

#1x80#2x100

10x8015x8020x80ראש טורקס

3.0x70טסטר

גוף מבודד לעבודה בטוחה במתחים  •
1000V של עד  

ראש לייזר מחורץ למניעת החלקות  •
כולל 2 מתקני תליה  •

סט 7 מברגים מבודד שטוח ופוזידרייב
מידותסוג הראשמק"ט

2.5x803.5x1004.0x1005.5x125ראש שטוח9956615243

ראש 
פוזידרייב

PZ1x80PZ2x100

3.0x70טסטר

גוף מבודד לעבודה בטוחה במתחים  •
1000V של עד  

ראש לייזר מחורץ למניעת החלקות  •
כולל מתקן תליה  •
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עובי הלהבאורך הידיתאורך המוטרוחב הלהבמק"ט

0.5 מ"מ81 מ"מ100 מ"מ3.0 מ"מ9956615010

0.6 מ"מ81 מ"מ100 מ"מ3.5 מ"מ9956615009

0.8 מ"מ98 מ"מ100 מ"מ4.0 מ"מ9956615011

0.8 מ"מ98 מ"מ150 מ"מ4.0 מ"מ99566150111

1.0 מ"מ98 מ"מ125 מ"מ5.5 מ"מ9956615013

1.0 מ"מ98 מ"מ200 מ"מ5.5 מ"מ9956615014

1.2 מ"מ105 מ"מ150 מ"מ6.5 מ"מ9956615012

1.2 מ"מ105 מ"מ200 מ"מ6.5 מ"מ9956615015

1.2 מ"מ112 מ"מ175 מ"מ8.0 מ"מ9956615016

1000V גוף מבודד לעבודה בטוחה במתחים של עד •
• ידית דו-קומפוננטית

COMFORT 1160 מברג מבודד ראש שטוח דגם

עובי הלהבאורך הידיתאורך המוטרוחב הלהבמק"ט

9956615030PH081 מ"מ80 מ"מ-

9956615033PH198 מ"מ80 מ"מ-

9956615031PH198 מ"מ150 מ"מ-

9956615034PH2105 מ"מ100 מ"מ-

9956615032PH2105 מ"מ200 מ"מ-

9956615035PH3112 מ"מ150 מ"מ-

1000V גוף מבודד לעבודה בטוחה במתחים של עד •
• ידית דו-קומפוננטית

COMFORT 1162 מברג מבודד ראש פיליפס דגם

מידותסוג הראשמק"ט

3.5x1004.0x1005.5x125ראש שטוח9956615041

PH1x80PH2x100ראש פיליפס

3x65×1 טסטר

1000V גוף מבודד לעבודה בטוחה במתחים של עד •
• ידית דו-קומפוננטית

COMFORT 5+1 סט מברגים מבודדים

CLASSIC סט 6 מברגים מבודדים
מידותסוג הראשמק"ט

9956615056
2.5x803.5x1004.0x1005.5x125ראש שטוח

PH1x80PH2x100ראש פיליפס
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בודק מתח )טסטר( איכותי דגם 247
עובי הלהבאורך הידיתאורך המוטרוחב הלהבמק"ט

0.5 מ"מ-70 מ"מ3.0 מ"מ9956615040

1000V גוף מבודד לעבודה בטוחה במתחים של עד •
• ראש לייזר מחורץ למניעת החלקות

150-250V למתח VDE 0680/6 -ו ISO 57680/6 תקן •

בודק מתח )טסטר( איכותי קצר
מתח עבודהאורך הידיתאורך המוטרוחב הלהבמק"ט

90100-250V מ"מ50 מ"מ3.0 מ"מ99566104272

Made in Germany

בודק מתח )טסטר( איכותי ארוך
מתח עבודהאורך הידיתאורך המוטרוחב הלהבמק"ט

90100-250V מ"מ100 מ"מ3.5 מ"מ99566104273

Made in Germany
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1000V גוף מבודד לעבודה בטוחה במתחים של עד •
• כולל נרתיק נשיאה איכותי

סט מתחלף מבודד 16 חלקים חיבור מהיר
מידותסוג הראשמק"ט

9x102ידית אחיזה99566150421

2.5x1543.5x1544.0x1545.5x154ראש שטוח

PH1x154PH2x154ראש פיליפס

PZ1x154PZ2x154ראש פוזידרייב

ראש פוזידרייב 
+ שטוח

#1x154#2x154

10x15415x15420x15425x154ראש טורקס

3.0x70טסטר

1000V גוף מבודד לעבודה בטוחה במתחים של עד •
• כולל נרתיק נשיאה איכותי

• להב מוקטן לגישה לברגים שקועים

סט מתחלף מבודד 16 חלקים חיבור מהיר להב צר
מידותסוג הראשמק"ט

9x102ידית אחיזה9956615059

2.5x154ראש שטוח

3.5x1544.0x1545.5x154ראש שטוח צר

PH1x154PH2x154ראש פיליפס

PZ1x154PZ2x154ראש פוזידרייב

ראש פוזידרייב + 
שטוח

#1x154#2x154

10x154ראש טורקס

15x15420x15425x154ראש טורקס צר

3.0x70טסטר

1000V גוף מבודד לעבודה בטוחה במתחים של עד •
• כולל נרתיק נשיאה איכותי

סט מתחלף מבודד 7 חלקים חיבור מהיר
מידותסוג הראשמק"ט

9x102ידית אחיזה9956615042

2.5x1543.5x1544.0x1545.5x154ראש שטוח

PH1x154PH2x154ראש פיליפס
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ידית מבודדת לראשים מתחלפים דגם 817
עובי הלהבאורך הידיתאורך המוטרוחב הלהבמק"ט

-102 מ"מ-9 מ"מ9956615044

1000V גוף מבודד לעבודה בטוחה במתחים של עד •
• כולל נרתיק נשיאה איכותי

• להבים עם קוטר להב מוקטן המאפשר להבריג ברגים שקועים
    ואלמנטים קפיציים

סט מתחלף ידית מומנט + 15 חלקים להב צר
מידותסוג הראשמק"ט

9x192ידית אחיזה99566150601

2.5x154ראש שטוח

3.5x1544.0x1545.5x154ראש שטוח צר

PH1x154PH2x154ראש פיליפס

PZ1x154PZ2x154ראש פוזידרייב

ראש פוזידרייב + 
שטוח

#1x154#2x154

10x154ראש טורקס

15x15420x15425x154ראש טורקס צר

1000V גוף מבודד לעבודה בטוחה במתחים של עד •
• כולל נרתיק נשיאה איכותי

סט מתחלף מבודד 18 חלקים חיבור מהיר
מידותסוג הראשמק"ט

9x102ידית אחיזה9956615043

2.5x1543.5x1544.0x1545.5x154ראש שטוח

PH1x154PH2x154ראש פיליפס

PZ1x154PZ2x154ראש פוזידרייב 

ראש פיליפס 
+ שטוח

#1x154#2x154

ראש פוזידרייב 
+ שטוח

#1x154#2x154

6.3x898.1x89בוקסה ריבוע

1x89בוקסה משולש

1x89בוקסה מפתח

3.0x70טסטר

7441 VDE ידית מומנט מתכווננת מבודדת דגם
עובי הלהבאורך הידיתאורך המוטרוחב הלהבמק"ט

99566152309x192192 מ"מ9 מ"מ-

1.2-3.0 Nm •
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סט 7 מברגים אל-חלד
מידותסוג הראשמק"ט

3.0x803.5x1004.0x1005.5x125ראש שטוח9956615052

PH1x80PH2x100ראש פיליפס

3.0x70טסטר

גוף מבודד לעבודה בטוחה במתחים  •
1000V של עד  

ראש לייזר מחורץ למניעת החלקות  •
• פלדת אל-חלד למניעת חלודה

כולל מתקן תליה  •
• לחללים עם לחות או רטובים

מברג מבודד אל-חלד ראש שטוח
עובי הלהבאורך הידיתאורך המוטרוחב הלהבמק"ט

0.8 מ"מ98 מ"מ100 מ"מ4.0 מ"מ9956615107

מברג מבודד אל-חלד ראש פיליפס
עובי הלהבאורך הידיתאורך המוטרוחב הלהבמק"ט

9956615108PH2105 מ"מ100 מ"מ-

1000V גוף מבודד לעבודה בטוחה במתחים של עד •
• ראש לייזר מחורץ למניעת החלקות

• פלדת אל-חלד למניעת חלודה
• לחללים עם לחות או רטובים

1000V גוף מבודד לעבודה בטוחה במתחים של עד •
• ראש לייזר מחורץ למניעת החלקות

• פלדת אל-חלד למניעת חלודה
• לחללים עם לחות או רטובים
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עובי הלהבאורך הידיתאורך המוטרוחב הלהבמק"ט

0.6 מ"מ81 מ"מ100 מ"מ3.5 מ"מ99566151061

0.8 מ"מ98 מ"מ100 מ"מ4.0 מ"מ99566151062

0.8 מ"מ98 מ"מ150 מ"מ4.0 מ"מ9956615106

1.0 מ"מ98 מ"מ125 מ"מ5.5 מ"מ99566151063 • ראש לייזר מחורץ למניעת החלקות
• ידית ארגונומית לאחיזה מושלמת

מברג ראש שטוח דגם 335

מברגים

עובי הלהבאורך הידיתאורך המוטרוחב הלהבמק"ט

1.0 מ"מ105 מ"מ125 מ"מ6.0 מ"מ9956615120

1.6 מ"מ112 מ"מ175 מ"מ8.0 מ"מ9956615121

• ראש לייזר מחורץ למניעת החלקות
• ידית ארגונומית לאחיזה מושלמת

מברג ראש שטוח דגם 334

עובי הלהבאורך הידיתאורך המוטרוחב הלהבמק"ט

9956615109PH081 מ"מ60 מ"מ-

9956615110PH198 מ"מ80 מ"מ-

9956615111PH2105 מ"מ100 מ"מ-

9956615112PH3112 מ"מ150 מ"מ- • ראש לייזר מחורץ למניעת החלקות
• ידית ארגונומית לאחיזה מושלמת

מברג ראש פיליפס דגם 350
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ביטים כלוליםמספר מצביםאורך המוטמק"ט

שטוח 5.5, פיליפס PH2, 7 אורכים125-280 מ"מ995651221
T20 טורקס ,PZ1 PZ2 פוזידרייב

• ידית נוחה לאחיזה
• מנגנון נעילה בטיחותית מהירה

IRWIN מברג טלסקופי + 5 ביטים

עובי הלהבאורך הידיתאורך המוטרוחב הלהבמק"ט

0.5 מ"מ81 מ"מ80 מ"מ3.0 מ"מ99566150451

0.5 מ"מ81 מ"מ150 מ"מ3.0 מ"מ9956615045

0.6 מ"מ81 מ"מ100 מ"מ3.5 מ"מ99566150452

0.8 מ"מ98 מ"מ100 מ"מ4.0 מ"מ9956615046

1.0 מ"מ98 מ"מ125 מ"מ5.5 מ"מ9956615047

• ידית דו-קומפוננטית

COMFORT 1335 מברג ראש שטוח דגם

עובי הלהבאורך הידיתאורך המוטרוחב הלהבמק"ט

1.2 מ"מ105 מ"מ150 מ"מ6.0 מ"מ9956615125

1.6 מ"מ112 מ"מ175 מ"מ8.0 מ"מ9956615126

• ידית דו-קומפוננטית

COMFORT 1334 מברג ראש שטוח רחב דגם

עובי הלהבאורך הידיתאורך המוטרוחב הלהבמק"ט

9956615210PH081 מ"מ60 מ"מ-

9956615211PH198 מ"מ80 מ"מ-

9956615212PH2105 מ"מ100 מ"מ-

9956615213PH3112 מ"מ150 מ"מ-

• ידית דו-קומפוננטית

COMFORT 1350 מברג ראש פיליפס דגם
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סט 12 מברגים לאלקטרוניקה
מידותסוג הראשמק"ט

1.5x401.8x602.0x602.5x803.0x80ראש שטוח9956615064

PH00x60PH0x60ראש פיליפס

5x406x40ראש טורקס

0.9x401.5x602.0x60ראש אלן

• ידית ארגונומית לעבודה מהירה ומדוייקת
• כולל נרתיק נשיאה איכותי

סט מברגי אלקטרוניקה מתחלף 11 חלקים
מידותסוג הראשמק"ט

1x97ידית9956615065

1.5x442.0x443.0x44ראש שטוח

PH00x44PH0x44PH1x44ראש פיליפס

5x446x44ראש טורקס

1.5x442.0x44ראש אלן

• ידית ארגונומית לעבודה מהירה ומדוייקת
• כולל נרתיק נשיאה איכותי

סט 6 מברגים לאלקטרוניקה
מידותסוג הראשמק"ט

1.8x602.0x602.5x803.0x80ראש שטוח9956615063

PH00x60PH0x60ראש פיליפס

• ידית ארגונומית לעבודה מהירה ומדוייקת
כולל מעמד  •



109 www.erco.co.il

כלי עבודה | מברגים

סט 6 מברגים דפיקה/מפסלת
מידותסוג הראשמק"ט

3.5x804.5x905.5x1007.0x125ראש שטוח רחב9956615057

PH1x80PH2x100ראש פיליפס

• ידית ארגונומית לאחיזה מושלמת
כולל מתקן תליה  •

מברג רב תכליתי ראשים מתחלפים
מידותסוג הראשמק"ט

x100"1/4ידית9956615285

5.5x256.5x25ביט שטוח

PH1x25PH2x25ביט פיליפס

PZ1x25PZ2x25ביט פוזידרייב

מחסנית עם ביטים להחלפה  •
להב מתאים גם למברגה  •

מחסנית עם ביטים להחלפה  •
להב מתאים גם למברגה  •

מברג רב תכליתי עם רצ'ט ראשים מתחלפים
מידותסוג הראשמק"ט

x115"1/4ידית9956615286

5.5x256.5x25ביט שטוח

PH1x25PH2x25ביט פיליפס

PZ1x25PZ2x25ביט פוזידרייב

סט מתחלף 7 חלקים תפסנית מהירה מגנטית
מידותסוג הראשמק"ט

x119"1/4ידית9956615282

5.5x896.5x89ביט שטוח

PH1x89PH2x89ביט פיליפס

PZ1x89PZ2x89ביט פוזידרייב

מוביל ביט מגנטי להחלפת ראשים מהירה  •
• כולל נרתיק נשיאה איכותי
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כלי עבודה | מברגים

סט מתחלף 11 חלקים תפסנית מהירה מגנטית

סט מתחלף 17 חלקים תפסנית מהירה מגנטית

מידותסוג הראשמק"ט

x119"1/4ידית9956615283

PH1x89PH2x89PH3x89ביט פיליפס

PZ1x89PZ2x89PZ3x89ביט פוזידרייב

15x8920x8925x8930x89ביט טורקס

מידותסוג הראשמק"ט

x119"1/4ידית9956615284

5.5x89ביט שטוח

PH1x89PH2x89PH3x89ביט פיליפס

PZ1x89PZ2x89PZ3x89ביט פוזידרייב

10x8915x8920x8925x8930x89ביט טורקס

3.0x894.0x895.0x896.0x89ביט אלן

מוביל ביט מגנטי להחלפת ראשים מהירה  •
• כולל נרתיק נשיאה איכותי

מוביל ביט מגנטי להחלפת ראשים מהירה  •
• כולל נרתיק נשיאה איכותי
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סט רצ'ט + ביטים ובוקסות - 38 חלקים
מידותסוג הראשמק"ט

x87"1/4ידית9956615280

x25"1/4מתאם בוקסה

x50"1/4מוביל ביט מגנטי

5.5x25ביט שטוח

2xPH1x253xPH2x251xPH3x25ביט פיליפס

1xPZ1x253xPZ2x251xPH3x25ביט פוזידרייב

10x2515x2520x2525x2530x2540x25ביט טורקס

BO 10ביט טורקסx2515x2520x2525x2530x25

3.0x254.0x255.0x256.0x258.0x25ביט אלן

5.5x236.0x237.0x238.0x2310x2312x2313x23בוקסה

אורך המוטמידת הראשמק"ט

277 מ"מ"99566150611/2

Zyklop 8000 רצ'ט משוכלל

רצ'טים ובוקסות

הראש מתכוונן ל-5 מצבים  •
• מנעול כדורי עם שחרור מהיר

• ידית ארגונומית לאחיזה מושלמת

בעל מנגנון פתיחה ביד אחת  •
• הביטים מסודרים לפי גודל לעבודה נוחה

• מתאים לנשיאה בכל כיס
Tool Check •
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כלי עבודה | רצ'טים ובוקסות

D1/4" סט רצ'ט + ביטים ובוקסות - 28 חלקים
מידותסוג הראשמק"ט

x141"1/4ידית רצ'ט9956615291

x1501/4"x56"1/4מאריך

x37"1/4מוביל ביט מגנטי

PH1x25PH2x25PH3x25ביט פיליפס

PZ1x25PZ2x25ביט פוזידרייב

10x2515x2520x2525x2527x2530x25ביט טורקס

3.0x254.0x255.0x256.0x25ביט אלן

בוקסה
5x235.5x236.0x237.0x238.0x2310x23

11x2312x2313x23

סט רצ'ט וידית מברג + ביטים ובוקסות - 39 חלקים
מידותסוג הראשמק"ט

x871/4"x78"1/4ידית99566152801

x25"1/4מתאם בוקסה

x50"1/4מוביל ביט מגנטי

5.5x25ביט שטוח

2xPH1x253xPH2x251xPH3x25ביט פיליפס

1xPZ1x253xPZ2x251xPH3x25ביט פוזידרייב

10x2515x2520x2525x2530x2540x25ביט טורקס

BO 10ביט טורקסx2515x2520x2525x2530x25

3.0x254.0x255.0x256.0x258.0x25ביט אלן

5.5x236.0x237.0x238.0x2310x2312x2313x23בוקסה

בעל מנגנון פתיחה ביד אחת  •
• הביטים מסודרים לפי גודל לעבודה נוחה

• מתאים לנשיאה בכל כיס
Tool Check Plus •
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מידותסוגמק"ט

x250"1/2ידית רצ'ט99566041

T 1/2ידית"x200

x2501/2"x125"1/2מאריך

32x5927x5924x57בוקסה

22x5719x5717x55

14x5513x5512x55

11x5510x55

10x758.0x756.0x75ביט אלן

5.0x754.0x75

מידותסוגמק"ט

x150"1/4ידית רצ'ט99566042

T 1/4ידית"x125

x1501/4"x100"1/4מאריך

14x4113x4112x41בוקסה

11x4110x419.0x41

8.0x417.0x416.0x41

5.0x41

6.0x545.0x544.0x54ביט אלן

3.0x54

D1/2" 1000V סט בוקסות 20 חלקים מבודד

D1/4" 1000V סט בוקסות 18 חלקים מבודד
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D3/8" סט רצ'ט + ביטים ובוקסות - 29 חלקים
מידותסוג הראשמק"ט

x222"3/8ידית רצ'ט9956615292

x2003/8"x76"3/8מאריך

x44"3/8מוביל ביט מגנטי

PH1x25PH2x25PH3x25ביט פיליפס

PZ1x25PZ2x25ביט פוזידרייב

15x2520x2525x2527x2530x2540x25ביט טורקס

3.0x254.0x255.0x256.0x258.0x25ביט אלן

בוקסה
8.0x2910x2912x2913x2915x2916x30

17x3018x3019x30

מידותסוג הראשמק"ט

9x102ידית 9956615501817

2.5x154ראש שטוח

3.5x1545.4x1545.5x154ראש שטוח צר

PH1x154PH2x154ראש פיליפס צר

PZ1X154PZ2x154ראש פוזידרייב צר

10x154ראש טורקס

15x15420x15425x154ראש טורקס צר

3.0x70טסטר

4.5-6.0x41תופס ברגים

10x13x167מפתח ג'וקר

x152"1/4רצ'ט ציקלופ

x50"1/4מוביל ביט

x37"1/4מוביל ביט מגנטי

x75"1/4מאריך

PZ1x25PZ2x25ביט פוזידרייב

25x25ביט טורקס

3.0x254.0x255.0x256.0x25ביט אלן

בוקסה
5.5x236.0x237.0x238.0x23

10x2311x2312x2313x23

D1/4" סט אונברסלי - 35 כלים מעורבים
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מפתחות

אורךמפתחמק"ט

144 מ"מ8 מ"מ9956615301

159 מ"מ10 מ"מ9956615302

165 מ"מ11 מ"מ9956615303

170 מ"מ12 מ"מ9956615304

177 מ"מ13 מ"מ9956615305

188 מ"מ14 מ"מ9956615306

200 מ"מ15 מ"מ9956615307

212 מ"מ16 מ"מ9956615308

224 מ"מ17 מ"מ9956615309

235 מ"מ18 מ"מ9956615310

246 מ"מ19 מ"מ9956615311

159 מ"מ"99566153163/8

165 מ"מ"99566153127/16

177 מ"מ"99566153131/2

188 מ"מ"99566153149/16

212 מ"מ"99566153175/8

246 מ"מ"99566153153/4

Joker מפתח רינג רצ'ט מקצועי

סט מפתחות Joker פתוחים/רינג רצ'ט מילימטרי
מידותמק"ט

995661533010x15913x17717x22419x246

בעל לוחית תחתונה לאחיזה של האום  •
• ראש משונן למניעת החלקות

• זוית החזרה נמוכה לעבודה במקומות צרים
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Joker נרתיק ריק ל 8 מפתחות
מידותמק"ט

9956615331135x290

Black Laser סט 9 מפתחות אלן כדורי מ"מ
מידותסוג הראשמק"ט

1.5x902.0x1002.5x1123.0x126ראש אלן9956615426

4.0x1405.0x1606.0x1808.0x200

10x219

סט 7 מפתחות אלן כדורי מ"מ
מידותסוג הראשמק"ט

1.5x902.0x1002.5x1123.0x126ראש אלן9956615288

4.0x1405.0x1606.0x180

כולל ממגנט ומבטל מיגנוט  •

סט 9 מפתחות אלן כדורי מ"מ קצר
מידותסוג הראשמק"ט

1.5x502.0x562.5x633.0x71ראש אלן9956615289

4.0x805.0x906.0x1008.0x112

10x125

סט 9 מפתחות אלן כדורי מ"מ צבעוני
מידותסוג הראשמק"ט

1.5x902.0x1012.5x1123.0x123ראש אלן9956615425

4.0x1375.0x1546.0x1728.0x195

10x224
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מפתח שוודי מבודד
משקלאורך כלליפתח מקסימלימק"ט

140 גרם160 מ"מ24 מ"מ99566045

490 גרם260 מ"מ32 מ"מ995660450

מפתח בוקסה T מבודד
רוחב ידיתאורך מוטראש בוקסהמק"ט

95 מ"מ125 מ"מ6.0 מ"מ99566044

95 מ"מ125 מ"מ7.0 מ"מ995660440

115 מ"מ125 מ"מ8.0 מ"מ995660441

115 מ"מ125 מ"מ9.0 מ"מ995660442

115 מ"מ125 מ"מ10 מ"מ995660443

115 מ"מ125 מ"מ11 מ"מ995660444

115 מ"מ125 מ"מ12 מ"מ995660445

115 מ"מ125 מ"מ13 מ"מ995660446

115 מ"מ125 מ"מ14 מ"מ995660447

רוחב ידיתאורך מוטראש אלןמק"ט

100 מ"מ150 מ"מ4.0 מ"מ99566043

100 מ"מ150 מ"מ5.0 מ"מ995660430

120 מ"מ200 מ"מ6.0 מ"מ995660431

120 מ"מ200 מ"מ8.0 מ"מ995660432

מפתח אלן T מבודד

סט 9 מפתחות אלן טורקס BO  צבעוני
מידותסוג ראשמק"ט

טורקס9956615424

TX8x76TX9x76TX10x85TX15x90

TX20x96TX25x104TX27x112TX30x122

TX40x132

כלי עבודה | מפתחות

סט אלן מ"מ מקצועי באולר 7 יח'
מידותסוג הראשמק"ט

2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0ראש אלן995651923

כולל ממגנט ומבטל מיגנוט  •
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ציפוי יהלום למניעת החלקות  •
• לשימוש עם מברגות אימפקט

ביטים ומקדחים

אורך הביטסוג ראשמק"ט

9956615281PH225 מ"מ

99566152795PH250 מ"מ

IMPACTOR ביט אימפקט ציפוי יהלום

ביט ACR בעל צלעות מחוספסות  •

אורך הביטסוג ראשמק"ט

9956615255PH250 מ"מ

9956615256PH290 מ"מ

9956615257PH2150 מ"מ

9956615258PH2200 מ"מ

ביט פיליפס מגנטי קצה מחוספס

ביט פיליפס פלב"ם )נירוסטה( קצר
אורך הביטסוג ראשמק"ט

99566152790PH225 מ"מ

ביט פיליפס פלב"ם )נירוסטה( ארוך
אורך הביטסוג ראשמק"ט

99566152792PH189 מ"מ

99566152791PH289 מ"מ
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אורך הביטסוג ראשכמותמק"ט

99566152602PH250 מ"מ

זוג ביטים פיליפס 50 מ"מ

אורך המוטרוחב הלהבמק"ט

25 מ"מ1.5 מ"מ9956615265

25 מ"מ2.0 מ"מ9956615266

25 מ"מ2.5 מ"מ9956615267

25 מ"מ3.0 מ"מ9956615268

25 מ"מ4.0 מ"מ9956615269

25 מ"מ5.0 מ"מ9956615270

25 מ"מ6.0 מ"מ9956615271

25 מ"מ7.0 מ"מ9956615272

25 מ"מ8.0 מ"מ9956615273

25 מ"מ10 מ"מ9956615274

ביט אלן )משושה(

עובי הלהבאורך המוטרוחב הלהבמק"ט

0.6 מ"מ70 מ"מ3.5 מ"מ99566152581

0.6 מ"מ152 מ"מ3.5 מ"מ99566152583

0.8 מ"מ89 מ"מ4.0 מ"מ9956615264

ביט שטוח ארוך

מארז ביטים פיליפס
אורך הביטסוג ראשכמותמק"ט

9956615254100PH225 מ"מ

מידותסוגמק"ט

9956615277PH125 מ"מ

9956615278PH225 מ"מ

9956615279PH325 מ"מ

ביט פיליפס מוזהב

ביט פיתול הסופג מומנט  •
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מוביל ביט מגנטי עם שרוול פלב"ם
קוטראורךמידה נקבהמידה זכרמק"ט

10.5 מ"מ50 מ"מ"1/4"995661526311/4

10.5 מ"מ75 מ"מ"1/4"995661526321/4

IMPACTOR מוביל ביט עם טבעת עוצרת ומגנט
אורךמידה נקבהמידה זכרמק"ט

75 מ"מ"1/4"995661526301/4

)PlusMinus( ביט שטוח + פליפס
אורך הביטסוג ראשמק"ט

99566152793PHS170 מ"מ

99566152794PHS270 מ"מ

מידותסוגמק"ט

x75"1/4מוביל ביט מגנטי9956615287

0.8x5.5x251.0x5.5x251.2x6.0x25ביט שטוח

PH1x25PH2x25PH3x25ביט פיליפס

PZ1x25PZ2x25PZ3x25ביט פוזידרייב

סט 9 ביטים + מוביל מגנטי

קוטראורךמידה נקבהמידה זכרמק"ט

16 מ"מ57 מ"מ"1/4"99566152631/4

מוביל ביט מגנטי עם טבעת מגנטית

מתאים לכל סוגי הביטים  •
• החלפה מהירה של ביטים ללא כלים

• פעולה ביד אחת
• טבעת בראש המוביל המחזיקה את ראש הבורג

כלי עבודה | ביטים ומקדחים

ביט פיליפס לברגי פחפח/גבס כחול
אורך הביטסוג ראשמק"ט

99566104292PH225 מ"מ
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מידותסוגמק"ט

x50"1/4מוביל ביט99566152580

1xPH1x502xPH2x501xPH2x25ביט פיליפס

2xPZ1x255xPZ2x252xPZ3x25ביט פוזידרייב

1xPZ1x502xPZ2x50

3xTX10x254xTX15x254xTX20x25ביט טורקס

4xTX25x254xTX30x251xTX40x25

1xTX10x501xTX15x501xTX20x50

1xTX25x501xTX30x501xTX40x50

סט 43 ביטים בנרתיק קומפקטי

מידותסוגמק"ט

x90"1/4ידית9956615502

x50"1/4מוביל ביט מגנטי

2xPH1x254xPH2x252xPH3x25ביט פיליפס

2xPH2x501xPH3x50

2xPZ1x254xPZ2x252xPZ3x25ביט פוזידרייב

2xPZ2x501xPZ3x50

2xTX10x252xTX15x253xTX20x25ביט טורקס

2xTX25x252xTX30x251xTX40x25

1xTX25x501xTX30x501xTX40x50

1x0.8x5.5x251x1.0x5.5x25ביט שטוח

1x4.0x501x5.0x501x6.0x50ביט משושה

1x1.5x501x2.0x561x2.5x63מפתח אלן

1x3.0x711x4.0x801x5.0x90

1x6.0x1001x8.0x112

KK100 סט 52 כלים בקופסת בד

מידותסוגמק"ט

x52"1/4מוביל ביט99566152590

3xPH1x25ביט פיליפס

10xPZ1x2520xPZ2x255xPZ3x25ביט פוזידרייב

3x10x255x15x255x20x25ביט טורקס

5x25x252x30x252x40x25

סט ביטים 61 חלקים

כלי עבודה | ביטים ומקדחים
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מידהמק"ט

4-32 מ"מ995650275

6-30 מ"מ995650277

מקדח מדורג לאימפקט

מידהמק"ט

4-12 מ"מ / 4-20 מ"מ / 4-32 מ"מ995650276

סט מקדחים מדורגים טיטניום

אורך כוללאורך עבודהקוטרמק"ט ספקמק"ט

110 מ"מ50 מ"מ6.0 מ"מ240007010501954

160 מ"מ100 מ"מ6.0 מ"מ240007110501955

110 מ"מ50 מ"מ7.0 מ"מ240007410501964

160 מ"מ100 מ"מ7.0 מ"מ240007510501965

110 מ"מ50 מ"מ8.0 מ"מ240007610501968

160 מ"מ100 מ"מ8.0 מ"מ240007710501969

210 מ"מ150 מ"מ9.0 מ"מ240007910501976

110 מ"מ50 מ"מ10.0 מ"מ240008010501978

160 מ"מ100 מ"מ10.0 מ"מ240008110501979

460 מ"מ400 מ"מ10.0 מ"מ2400090010501984

460 מ"מ400 מ"מ12.0 מ"מ2400090110501996

160 מ"מ100 מ"מ11.0 מ"מ240008310501987

160 מ"מ100 מ"מ12.0 מ"מ240008410501991

160 מ"מ100 מ"מ13.0 מ"מ240008510502000

460 מ"מ400 מ"מ16.0 מ"מ240009010502021

460 מ"מ400 מ"מ18.0 מ"מ240009110502029

460 מ"מ400 מ"מ20.0 מ"מ240009210502040

460 מ"מ400 מ"מ22.0 מ"מ240008910502046

1000 מ"מ950 מ"מ22.0 מ"מ2400103110502048

SDS PLUS מקדח לפטישון

כלי עבודה | ביטים ומקדחים
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חותכים, פליירים ומקלפים

חתך מקס'משקלאורךמק"ט

95 ממ"ר750 גרם410 מ"מ1114002

240 ממ"ר2000 גרם650 מ"מ1114006

250 ממ"ר2000 גרם650 מ"מ1114019

500 ממ"ר2930 גרם800 מ"מ1114020

חותך כבל נחושת אירופאי

חתך מקס'משקלאורךמק"ט

20 ממ"ר2000 גרם590 מ"מ1114030

חותך כבל פלדה אירופאי

כושר עבודהמשקלאורךמק"ט

250~5 ממ"ר1700 גרם550 מ"מ99565369

חותך כבל

כלי עבודה | חותכים, פליירים ומקלפים
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משקלאורךדגםמק"ט

99566008602-VDA230 גרם160 מ"מ

99566009722-VDA280 גרם180 מ"מ

חותך צד מבודד

חיתוך מדויק וחלק  •
לחוטים קשיחים ורכים  •

כושר עבודהמשקלאורךמק"ט

mm2 1.5~1000.25 גרם125 מ"מ99566050

חותך צד לחוטים

מתאים רק לחוטי נחושת  •

משקלאורךסוג הכבלקוטר כבל מקס'מק"ט

615 גר'230 מ"מנחושת/אלומיניום32 מ"מ99565370

914 גר'280 מ"מנחושת/אלומיניום52 מ"מ995653701

1585 גר'370 מ"מנחושת/אלומיניום75 מ"מ995653702

חותך כבל רצ'ט

Made in Germany

כושר עבודהמידותמק"ט

עד 33 מ"מ147x280x25 מ"מ995653689

LENOX PVC חותך צינורות

כלי עבודה | חותכים, פליירים ומקלפים

חותך כבל פלדה קפיצי  
כושר עבודהמשקלאורךמק"ט

6 ממ"ר270 גרם190 מ"מ99566011
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קוטר חוטיםמשקלאורךדגםמק"ט

995660017322HL3001.5+2.5 גרם180 מ"מ

חותך צד מוריד בידוד מבודד

מינוף גבוה  •
חיתוך מדויק וחלק  •

2.5mm2 1.5 וmm2 מסיר בידוד לחוטים  •

חיתוך מדויק וחלק  •

קוטר חוטמשקלאורךדגםמק"ט

9956603016K24022 גרם160 מ"מ

9956603118K36038 גרם200 מ"מ

חותך ומקלף "תוכי" מבודד

משקלאורךדגםמק"ט

9956513582CA-22160 גרם150 מ"מ

995651357CA-38290 גרם200 מ"מ

חותך ומקלף כבלים יפני

כלי עבודה | חותכים, פליירים ומקלפים

קוטר חוטמשקלאורךדגםמק"ט

995660306K24022 גרם160 מ"מ

995660318K36038 גרם200 מ"מ

חותך ומקלף "תוכי"

מוריד בידוד
קוטר כבלמשקלאורךדגםמק"ט

99566010615-VDA10~2055 גרם160 מ"מ

V חיתוך בצורת  •
כולל קפיץ לקביעת מידה  •



126www.erco.co.il

כלי עבודה | חותכים, פליירים ומקלפים

קוטר כבלאורךדגםמותגמק"ט

995653741JOKARIStandard 2728~1328 מ"מ

סכין למקלף ג'וקרי995653742

מקלף כבלים JOKARI המקורי

• חיתוך פשוט של חומר הבידוד
ניתן לכוון את אורך הלהב  •
איחסון מובנה ללהב נוסף  •

קוטר כבלאורךדגםמותגמק"ט

99566061HYPER CLAWK26-128~1404 מ"מ

מקלף כבלים בסיבוב

• חיתוך פשוט של חומר הבידוד
ניתן לכוון את אורך הלהב  •
איחסון מובנה ללהב נוסף  •

טווח עבודהדגםמק"ט

1115018CT-061-3.2 ממ"ר

מקלף חוטים אוטומטי

כושר עבודהמשקלאורךמק"ט

mm2 2.6~1600.6 גרם165 מ"מ1113438

מוריד בידוד + קטר

חותך עד 30 מ"מ  •

סכין לקילוף כבלים מבודד
משקלאורך כלליאורך להבמק"ט

100 גרם180 מ"מ30 מ"מ99566012
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משקלאורךדגםמק"ט

99566002601-VDE170 גרם160 מ"מ

99566003801-VDE250 גרם200 מ"מ

שפיץ פלייר מבודד

פלדה מחושלת בחום  •
להבים מוקשחים  •

משטח משונן לאחיזה חזקה  •

משקלאורךדגםמק"ט

99566004716-VDE290 גרם180 מ"מ

99566005816-VDE410 גרם200 מ"מ

פלייר מבודד

פלדה מחושלת בחום  •
להבים מוקשחים  •

משטח משונן לאחיזה חזקה  •

רוחב פתחמשקלאורךדגםמק"ט

9956604010B36~4200 גרם250 מ"מ

פלייר משאבות

• ראש מתכונן ל-7 מצבים
• פלדה מחושלת בחום

• משטח משונן לאחיזה חזקה

משקלאורךדגםמק"ט

99566006603-VDA170 גרם160 מ"מ

99566007803-VDA250 גרם200 מ"מ

שפיץ פלייר מכופף מבודד

פלדה מחושלת בחום  •
להבים מוקשחים  •

משטח משונן לאחיזה חזקה  •

משקלאורךדגםמק"ט

295 גרם200 מ"מ9956600751406-49

שפיץ פלייר ארגונומי

פלדה מחושלת בחום  •
להבים מוקשחים  •

משטח משונן לאחיזה חזקה  •
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משקלאורךדגםסוג הכלימק"ט

995660328

240 גרם160 מ"מ6Kחותך ומקלף תוכי מבודד

230 גרם160 מ"מVDE-602חותך צד מבודד

290 גרם180 מ"מVDE-716פלייר מבודד

250 גרם200 מ"מVDE-801שפיץ פלייר מבודד

סט 4 כלים מבודד

משקלמידהאורךדגםסוג הכלימק"ט

995660325

290 גרם-180 מ"מVDE-716פלייר מבודד

230 גרם-160 מ"מVDE-602חותך צד מבודד

45 גרם4.0 מ"מ100 מ"מ2510040מברג שטוח

100 גרם100PH2 מ"מ25100PH2מברג פיליפס

סט 4 כלים מבודד

משקלמידהאורךדגםסוג הכלימק"ט

995660326

290 גרם180 מ"מVDE-716פלייר מבודד

230 גרם160 מ"מVDE-602חותך צד מבודד

250 גרם200 מ"מVDE-801שפיץ פלייר מבודד

35 גרם2.5 מ"מ75 מ"מ257525מברג שטוח

45 גרם4.0 מ"מ100 מ"מ2510040מברג שטוח

75 גרם5.5 מ"מ125 מ"מ2512555מברג שטוח

60 גרם80PH1 מ"מ2580PH1מברג פיליפס

100 גרם100PH2 מ"מ25100PH2מברג פיליפס

----בודק מתח

סט 9 כלים מבודד

משקלמידהאורךדגםסוג הכלימק"ט

995660327

290 גרם180 מ"מVDE-716פלייר מבודד

230 גרם160 מ"מVDE-602חותך צד מבודד

45 גרם4.0 מ"מ100 מ"מ2510040מברג שטוח

75 גרם5.5 מ"מ125 מ"מ2512555מברג שטוח

60 גרם80PH1 מ"מ2580PH1מברג פיליפס

100 גרם100PH2 מ"מ25100PH2מברג פיליפס

----בודק מתח

סט 7 כלים מבודד

כלי עבודה | חותכים, פליירים ומקלפים
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לוחצים

טווח עבודהמשקלאורךמק"ט

6-50 ממ"ר1100 גרם390 מ"מ1113005

10-120 ממ"ר2900 גרם650 מ"מ1113006

25-150 ממ"ר2900 גרם650 מ"מ111300746

לוחץ נעל כבל משושה אירופאי

טווח עבודהאורךמק"ט ספקמק"ט

99565361LS-313C1.5-2.5-6.0 מ"מ200 מ"מ

לוחץ נעלי כבל אוניברסלי + קטר

לוחץ נעלי כבל נייד עם סוללת ליתיום אירופאי
משקלזמן טעינהסוללהמחזור לחיצהטווח עבודהכוח לחיצהמק"ט

111348560 kN18 5-6 שניות6-300 ממ"רV 3.0Ah2.5 ק"ג30 דקות

* מנגנון תוצרת קלאוקה
* סוללה תוצרת מקיטה

כלי עבודה | לוחצים

נעלי כבל מבודדים וגלויים  •
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כושר עבודהמשקלאורךמק"ט

mm2 16~5501.25 גרם270 מ"מ99565358

לוחץ נעל כבל

כושר עבודהמשקלאורךמק"ט ספקמק"ט

99565353LY-06WF2C2.5~4900.5 גרם220 מ"מ mm2

לוחץ רצ'ט משולב

לנעלי כבל טבעת וסופיות מבודדות  •
ידית ארגונומית דו קומפוננטית  •

כושר עבודהמשקלאורךמק"ט ספקמק"ט

99565352LY-03B6~4900.5 גרם220 מ"מ mm2

לוחץ רצ'ט

לנעלי כבל נחושת גלויים עם שן  •
ידית ארגונומית דו קומפוננטית  •

כושר עבודהמשקלאורךמק"ט ספקמק"ט

99565351LY-30J6~4900.5 גרם220 מ"מ mm2

לוחץ רצ'ט

לנעלי כבל מבודדים  •
ידית ארגונומית דו קומפוננטית  •

לוחץ רצ'ט כוונון אוטומטי - משושה

לסופיות מבודדות וגלויות - משושה  •
ידית ארגונומית דו קומפוננטית  •

כושר עבודהמשקלאורךמק"ט ספקמק"ט

995653551LSC6~3800.25 גרם180 מ"מ mm2
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כושר עבודהמשקלאורךמק"ט ספקמק"ט

995653542LY-16WF16~4906 גרם220 מ"מ mm2

לוחץ רצ'ט

לסופיות מבודדות עם שן  •
ידית ארגונומית דו קומפוננטית  •

כושר עבודהמשקלאורךמק"ט ספקמק"ט

995653541LY-06WF6~4900.5 גרם220 מ"מ mm2

לוחץ רצ'ט

לסופיות מבודדות עם שן  •
ידית ארגונומית דו קומפוננטית  •

לסופיות מבודדות וגלויות  •

כושר עבודהמשקלאורךמק"ט

mm2 16~2500.5 גרם220 מ"מ1113434

לוחץ פלייר סופיות

לוחץ רצ'ט כוונון אוטומטי - ריבוע

לסופיות מבודדות וגלויות - ריבוע  •
ידית ארגונומית דו קומפוננטית  •

כושר עבודהמשקלאורךמק"ט ספקמק"ט

99565355LSC6~3800.25 גרם180 מ"מ mm2

לוחץ רצ'ט כוונון אוטומטי - ריבוע

לסופיות מבודדות וגלויות - ריבוע  •

כושר עבודהמשקלאורךמק"ט ספקמק"ט

99565989LSC16~5204 גרם210 מ"מ mm2
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הערותכושר עבודהראשדגםמק"ט

995659891LY03C-5D3LY-101.5~10 mm2לנעל כבל מזלג/נקבה

LY-03B0.5~6 mm2לנעל כבל מזלג/נקבה

LY-03C0.5~6 mm2 לנעלי כבל טבעת
מבודדות

LY-04WF1.0~6 mm2לסופיות מבודדות

LY-16WF6~16 mm2לסופיות מבודדות

לוחץ עם ראשים מתחלפים במזוודה

כושר עבודהמשקלאורךמק"ט

mm2 25~9205.5 גרם365 מ"מ99565359

לוחץ נעל כבל

כושר עבודהמשקלאורךמק"ט

mm2 38~9505.5 גרם367 מ"מ99565360

לוחץ נעל כבל

כושר עבודהמשקלאורךמק"ט

mm2 50~13006 גרם390 מ"מ99565363

לוחץ נעל כבל

כושר עבודהמשקלאורךמק"ט

mm2 150~420025 גרם720 מ"מ99565364

לוחץ נעל כבל

כושר עבודהמשקלאורךמק"ט

mm2 240~560070 גרם980 מ"מ995653641

לוחץ נעל כבל
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RG-59/ RG-6 לוחץ כבל תקשורת
כושר עבודהמשקלאורךמק"ט ספקמק"ט

995653682LS273 גרם142 מ"מRG-59

RG-6

כושר עבודהמשקלאורךמק"ט ספקמק"ט

99565368LS300 גרם185 מ"מRJ11 - 9.65 mm

FJ45 - 11.68 mm2

RJ11/FJ45 לוחץ כבל תקשורת

משקלאורךמק"ט

160 גרם180 מ"מ99565373

נועץ קרונה

MC4 לוחץ למחבר סולארי

RJ-45 לוחץ כבל תקשורת
כושר עבודהמשקלאורךמק"ט ספקמק"ט

995653681LS250 גרם200 מ"מRJ-45

כושר עבודהמשקלאורךמק"ט ספקמק"ט

99543750MC47402.5-6 גרם270 מ"מ mm2
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מספרי עבודה

תיאורמק"ט

חתך שמאלי וישר995650370

מספרי פח 101

תיאורמק"ט

חתך ימני וישר995650371

מספרי פח 102

תיאורמק"ט

עקום ישר ורחב995650372

מספרי פח 103

חתך שמאלי וישר  •

חתך ימני וישר  •

חתך עקום ישר ורחב  •
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תיאורמק"ט

ישר ועיקול רחב995650373

מספרי פח אקסטרה

משקלאורךמק"ט

160 גרם180 מ"מ99565037

מספרי קומבי נירוסטה

לחיתוך ארוך במיוחד  •
חתך ישר ועיקול רחב  •
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סכינים ומשורים

995651113סכין קבועה לעבודות גבס995651111סכין קבועה מקצועית

עם להב נשברת  •

995651110להבי טרפז כחולים בי-מטל

מחזיק פי שלושה יותר זמן  •

995651114להב נשברת רוחב 18 מ"מ

מחזיק פי שלושה יותר זמן  •
טכנולוגיה לשבירת קצה באופן בטוח  •

995651112סכין בורג נשברת מקצועית

קיבוע נוח של הלהב עם בורג  •
איחסון של שני להבים בתוך מחסנית נשלפת  •
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• מגיע עם להב נוסף למשור חרב, שמתאים למגוון חומרים
635R 10/14TPI )עץ, מתכת, פלסטיק(   

להביםמק"ט

246101)10/14TPI( להב לגבס + להב למגוון חומרים

משור גבס מתקפל מקצועי

כמות שיניים לאינץ'אורךמק"ט

TPI 30024 מ"מ9956520085

משורית למשור קשת

אורך להבמק"ט

150 מ"מ246100

משור ג'וניור לחיתוך מתכת

ידית ארגונומית לחיתוך בטוח  •
אופטימלי לעבודה בחללים צרים  •

אורך להבמק"ט

300 מ"מ995652007

משור מיני לניסור מתכת

כמות שיניים לאינץ'אורךמק"ט

TPI 15032 מ"מ246240

מארז 10 להבים למשור ג'וניור

מארז 2 להבים למשור מתכת
כמות שיניים לאינץ'אורךמק"ט

TPI 30018 מ"מ995652008
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כלי עבודה | אביזרי ניסור לכלים חשמליים

אביזרי ניסור לכלים חשמליים

עיצוב מדרגות יחודי להוצאת החומר הנחתך בקלות  •

קוטרמק"ט

16 מ"מ246200

17 מ"מ246201

19 מ"מ246202

22 מ"מ246203

25 מ"מ246204

29 מ"מ246205

32 מ"מ246206

35 מ"מ246207

38 מ"מ246208

40 מ"מ246209

41 מ"מ246210

44 מ"מ246211

46 מ"מ246212

51 מ"מ246213

54 מ"מ246214

57 מ"מ246215

60 מ"מ246216

64 מ"מ246217

68 מ"מ246218

70 מ"מ246219

76 מ"מ246220

83 מ"מ246221

89 מ"מ246222

95 מ"מ246223

102 מ"מ246224

111 מ"מ246225

117 מ"מ246226

121 מ"מ246227

LENOX משור כוס
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כלי עבודה | אביזרי ניסור לכלים חשמליים

זווית ראשמידה כניסהמק"ט

135 מעלות6.4 מ"מ2462291/4

מידהמק"ט

2462414.5"

 LENOX מקדח מרכוז למשור כוס

 LENOX להב יהלום לחיתוך מתכת

• עד 1000 חיתוכים
• מתאים למגוון חומרים
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כלי עבודה | ציוד מדידה

רוחבאורךמק"ט ספקמק"ט

19 מ"מ5 מטר99565123010507791

25 מ"מ8 מטר99565125010507792

רוחבאורךמק"ט ספקמק"ט

13 מ"מ3 מטר99565122010507784

רוחבאורךמק"ט

16 מ"מ3 מטר99565122

19 מ"מ5 מטר99565123

25 מ"מ7.5 מטר99565124

IRWIN סרט מדידה מגנטי מקצועי

IRWIN סרט מדידה מקצועי

VEGA סרט מדידה מקצועי

ציוד מדידה

• הדפסה משני צידי הסרט
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כלי עבודה | עזרי נשיאה

מידהמק"ט ספקמק"ט

30x150x260 מ"מ9956503016220103

פאוץ' כלי עבודה 7 תאים

מידהמק"ט ספקמק"ט

500x580 מ"מ9956503017220053

אפוד כלי עבודה 5 כיסים

מידהמק"ט ספקמק"ט

30x280x880 מ"מ9956503018220224

חגורת כלי עבודה 10 תאים

עזרי נשיאה
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מידהמק"ט ספקמק"ט

100x200x300 מ"מ9956503015220105

פאוץ' כלי עבודה 8 תאים

מידהמק"ט ספקמק"ט

330x175x470 מ"מ99565035052017826

תיק גב מקצועי 30 תאים

מידהמק"ט ספקמק"ט

380x165x485 מ"מ99565035062017832

תיק גב מקצועי 19 תאים

מידהמק"ט ספקמק"ט

99565035072017827

215x13x125 מ"מ

175x13x100 מ"מ

165x13x100 מ"מ

סט נרתיקים לחלקים קטנים

כלי עבודה | עזרי נשיאה
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כלי עבודה | עזרי נשיאה

מידהמק"ט ספקמק"ט

450x230x330 מ"מ99565035002017823

550x300x300 מ"מ99565035032017824

תיק כלים גדול

מידהמק"ט ספקמק"ט

250x275x400 מ"מ995650350192017821

תיק פתוח 37 תאים

מידהמק"ט ספקמק"ט

450x275x600 מ"מ99565035042017350

תיק כלים גדול 25 תאים

מידהמק"ט ספקמק"ט

400x250x300 מ"מ99565035082017831

תיק צד מקצועי 14 תאים

מידהמק"ט ספקמק"ט

320x250x350 מ"מ995650350210503819

ארגונית כלים שימושית מקצועית
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משקלגובהרוחבאורךכמות מגירותמק"ט

1083 גרם210 מ"מ140 מ"מ315 מ"מ9956500017

1383 גרם270 מ"מ140 מ"מ315 מ"מ99565000211

1683 גרם325 מ"מ140 מ"מ315 מ"מ99565000315

אירגונית מגירות נשלפות

משקלגובהרוחבאורךכמות תאיםמק"ט

995650350214x163131 גרם322 מ"מ279 מ"מ322 מ"מ

סט 4 ארגוניות פלסטיק תאים נשלפים

משקלגובהרוחבאורךכמות תאיםמק"ט

548 גרם54 מ"מ255 מ"מ300 מ"מ995650353516

ארגונית פלסטיק תאים נשלפים

משקלגובהרוחבאורךכמות תאיםמק"ט

299 גרם50 מ"מ180 מ"מ303 מ"מ9956500058

ארגונית פלסטיק

כלי עבודה | עזרי נשיאה
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משקלגובהרוחבאורךמק"ט

1406 גרם190 מ"מ330 מ"מ440 מ"מ9956500145

ארגז לכלים חשמליים

משקלגובהרוחבאורךמק"ט

1076 גרם210 מ"מ177 מ"מ395 מ"מ9956500153

STRONGO ארגז כלים דגם

משקלגובהרוחבאורךמק"ט

1605 גרם230 מ"מ255 מ"מ480 מ"מ9956500167

2372 גרם265 מ"מ295 מ"מ555 מ"מ9956500177

META ארגז כלים דגם

משקלגובהרוחבאורךמק"ט

504 גרם140 מ"מ173 מ"מ334 מ"מ99565001515

APEX ארגז כלים דגם

מידהמק"ט ספקמק"ט

320×365×760 מ"מ99565201010503817

ארגז כלים מקצועי לתנאים קשים

כלי עבודה | עזרי נשיאה
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כלי עבודה | ביגוד בטיחות

ביגוד בטיחות

מידהמק"ט

9956574319/L

99565743210/XL

99565743311/XXL

זוג כפפות לחשמלאים

מידהמק"ט

246250L

246251XL

מידהמק"ט

246252L

246253XL

זוג כפפות נגרים

זוג כפפות לעבודה מאומצת

• שלוש אצבעות חשופות
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כלי עבודה | חבקים

חבקים

משקלקוטר מקס'אורךרוחבמק"ט

11 גרם24 מ"מ100 מ"מ2.5 מ"מ901102
11 גרם40 מ"מ160 מ"מ2.5 מ"מ901108
20 גרם55 מ"מ200 מ"מ3.5 מ"מ901110
20 גרם80 מ"מ280 מ"מ3.5 מ"מ901121
28 גרם51 מ"מ200 מ"מ4.5 מ"מ901114
28 גרם68 מ"מ250 מ"מ4.5 מ"מ901117
28 גרם76 מ"מ280 מ"מ4.5 מ"מ901119
28 גרם82 מ"מ300 מ"מ4.5 מ"מ901123
28 גרם101 מ"מ360 מ"מ4.5 מ"מ901126
28 גרם110 מ"מ380 מ"מ4.5 מ"מ901128
28 גרם123 מ"מ430 מ"מ4.5 מ"מ901129
45 גרם101 מ"מ360 מ"מ6.0 מ"מ901125
65 גרם88 מ"מ320 מ"מ7.5 מ"מ901124
65 גרם101 מ"מ360 מ"מ7.5 מ"מ901127
65 גרם130 מ"מ450 מ"מ7.5 מ"מ901130
65 גרם160 מ"מ540 מ"מ7.5 מ"מ901131
80 גרם375 מ"מ1220 מ"מ9.0 מ"מ90038

חבקים )אזיקונים( - שחור

צבעמשקלקוטר מקס'אורךרוחבמק"ט

שחור18 גרם24 מ"מ100 מ"מ2.5 מ"מ901201
שחור18 גרם55 מ"מ200 מ"מ2.5 מ"מ901202
שחור28 גרם36 מ"מ140 מ"מ3.5 מ"מ901203
שחור28 גרם55 מ"מ200 מ"מ3.5 מ"מ901204
שחור28 גרם80 מ"מ280 מ"מ3.5 מ"מ901205
שחור40 גרם51 מ"מ186 מ"מ4.5 מ"מ901206
שחור40 גרם76 מ"מ290 מ"מ4.5 מ"מ901207
שחור40 גרם101 מ"מ360 מ"מ4.5 מ"מ901208
שחור80 גרם101 מ"מ360 מ"מ7.5 מ"מ901209

חבק שן ברזל
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כלי עבודה | חבקים

משקלקוטר מקס'אורךרוחבמק"ט

11 גרם24 מ"מ100 מ"מ2.5 מ"מ90003
11 גרם40 מ"מ160 מ"מ2.5 מ"מ90010
20 גרם36 מ"מ140 מ"מ3.5 מ"מ90009
20 גרם55 מ"מ200 מ"מ3.5 מ"מ90011
20 גרם68 מ"מ250 מ"מ3.5 מ"מ90019
20 גרם80 מ"מ280 מ"מ3.5 מ"מ90022
28 גרם45 מ"מ180 מ"מ4.5 מ"מ90014
28 גרם51 מ"מ200 מ"מ4.5 מ"מ90015
28 גרם68 מ"מ250 מ"מ4.5 מ"מ90018
28 גרם76 מ"מ280 מ"מ4.5 מ"מ90020
28 גרם82 מ"מ300 מ"מ4.5 מ"מ90024
28 גרם101 מ"מ360 מ"מ4.5 מ"מ90027
28 גרם123 מ"מ430 מ"מ4.5 מ"מ90030
65 גרם88 מ"מ320 מ"מ7.5 מ"מ90025
65 גרם101 מ"מ360 מ"מ7.5 מ"מ90028
65 גרם130 מ"מ450 מ"מ7.5 מ"מ90031
65 גרם160 מ"מ540 מ"מ7.5 מ"מ90032
80 גרם235 מ"מ780 מ"מ9.0 מ"מ90035
80 גרם375 מ"מ1220 מ"מ9.0 מ"מ90037

חבקים )אזיקונים( - לבן

צבעמשקלקוטר מקס'אורךרוחבמק"ט

לבן11 גרם25 מ"מ100 מ"מ2.5 מ"מ90051
לבן11 גרם50 מ"מ200 מ"מ2.5 מ"מ90052

חבק דגלון

צבעמידהמק"ט

לבן19x19 מ"מ901151
לבן27x27 מ"מ901152

בסיס לחבק עם דבק

צבעמידהמק"ט

לבן30x15x12 מ"מ901155

בסיס לחבק עם חור
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כלי עבודה | עזרי בידוד, חיבור והצמדה

עזרי בידוד, חיבור והצמדה

צבערוחבאורךמק"ט

שחור19 מ"מ20 מטר990800557

לבן19 מ"מ20 מטר990800551

כחול19 מ"מ20 מטר990800554

חום19 מ"מ20 מטר990800553

צהוב-ירוק19 מ"מ20 מטר990800552

חום-שחור19 מ"מ20 מטר990800550

חום-כתום19 מ"מ20 מטר990800559

אדום19 מ"מ20 מטר99080055

צהוב19 מ"מ20 מטר990800555

סגול19 מ"מ20 מטר990800556

ירוק19 מ"מ20 מטר990800558

סרט בידוד )איזולירבנד(

צבערוחבאורךמק"ט

שחור50 מ"מ20 מטר99080056

לבן50 מ"מ20 מטר990800561

סרט בידוד )איזולירבנד( רחב

עובירוחבאורךמתח עבודה מקסימלימק"ט

21034069kV0.75 מ"מ19 מ"מ9 מטר

סרט בידוד מתגפר לאיטום
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כלי עבודה | עזרי בידוד, חיבור והצמדה

אורך הגלילעובי החוטמק"ט

700 מטר2 מ"מ99521001

700 מטר4 מ"מ99521002

500 מטר6 מ"מ99521003

500 מטר8 מ"מ99521004

300 מטר10 מ"מ99521005

חוט קשירה PP שחור

עובירוחבאורךמק"ט

0.05 מ"מ50 מ"מ600 מ"מ999900800

PP סרט דבק שקוף

משקלעובימק"ט

450 גרם1.0 מ"מ99565220
451 גרם1.6 מ"מ99565221
452 גרם2.0 מ"מ99565222

חוט בדיל

רמת בידודטמפ' עבודהמק"ט

210485-60°C  -  180°C25 kv/mm

ג'ל מבודד 0.3 ליטר

Made in Italy
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כלי עבודה | עזרי בידוד, חיבור והצמדה

צבעמשקלמק"ט

שקוף260 גרם9956504730
לבן260 גרם9956504731

סיליקון איכותי

צבעכמותמק"ט

לבן300 מ"ל995650182
שקוף300 מ"ל995650183

תרמיל דבק הייברידי

צבעמשקלכמותמק"ט

שקוף280 גרם310 מ"מ9956504732
לבן280 גרם310 מ"מ9956504733

סיליקון מקצועי איכותי

צבעכמותמק"ט

לבן310 מ"ל995650476

תרמיל מסטיק אקרילי לאיטום
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כמותמק"ט

400 מ"ל99565018
250 מ"ל995650180

תרסיס נגד חלודה

כמותמק"ט

400 מ"ל995650181

תרסיס סיליקון

כמותמק"ט

20 גרם995655507

דבק מהיר "סופר גלו"

כמותמק"ט

750 מ"ל99565615

B2  קצף פוליאורטן מעכב בערה

כמותאורךקוטרמק"ט

1 ק"ג300 מ"מ11.2 מ"מ99565070

חבילת נרות דבק חם

כלי עבודה | עזרי בידוד, חיבור והצמדה
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כלי עבודה | אספקה טכנית

אספקה טכנית

אורךמידהמק"ט

2 מטר2x25x25 מ"מ4932711

2 מטר3x30x30 מ"מ4932712

2 מטר3x40x40 מ"מ4932713

פרופיל L מנוקב מגולוון

אורךמידהמק"ט

2 מטר2x25x25x25 מ"מ4932731

2 מטר3x30x30x30 מ"מ4932730

2 מטר3x40x40x40 מ"מ4932729

2 מטר2x50x50x50 מ"מ4932728

פרופיל Z מנוקב מגולוון

קוטר במ"ממידהמק"ט

19 מ"מ"49316033/4

25 מ"מ"49316041

32 מ"מ"49316051.1/4

38 מ"מ"49316061.1/2

50 מ"מ"49316072

אומגות

אורךמידהמק"ט

2 מטר2x10x25 מ"מ4932721

2 מטר2x12x40 מ"מ4932723

פרופיל U מנוקב מגולוון
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מידהמק"ט

5-6 מ"מ4931501

7-8 מ"מ4931502

10 מ"מ49315021

13-14 מ"מ49315024

18-19 מ"מ4931503

25 מ"מ4931504

32 מ"מ4931505

41-42 מ"מ4931506

מהדקי כבל )חד אוזן(

מידהמק"ט

גודל 104010150

גודל 104010360

וו תליה עם הברגה

מידותתיאורמק"ט

17מ"מאורך הגליל 10 מטר6814451

סרט תליה רב תכליתי

אורךסוגמק"ט

250 מטרחשמל99850038

250 מטרטלפון99850040

200 מטראדום לבן99850036

סרטי זהירות

אריזהאורךקוטרמק"ט

חבילה100 מטר2 מ"מ7620004

חבילה100 מטר3 מ"מ7620006

חבילה100 מטר4 מ"מ7620008

חבילה100 מטר5 מ"מ7620010

חבילה100 מטר6 מ"מ7620012

חבילה100 מטר8 מ"מ7620014

חבילה100 מטר10 מ"מ7620016

תוף500 מטר8 מ"מ7620015

תוף500 מטר10 מ"מ7620017

6x7 כבל פלדה

כלי עבודה | אספקה טכנית
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מידהמק"ט

995655521/4"

995655535/16"

995655543/8"

מוט הברגה מגולוון

מידהמק"ט

995656601/4"

995656615/16"

995656623/8"

עוגן פליז

מידהמק"ט

אורך 25 מטר99565612

שרשרת לפלורסנטים

כמות בחבילהסוג החומרמק"ט

100 יח'פלסטיק8400060

100 יח'מתכת84000601

דיבל לגבס

מידהמק"ט

6x40 מ"מ99565211

דיבל דפיקה

סוג ראשמידהמק"ט

ראש בורג"995656361/4

ראש בורג"995656385/16

ראש בורג"995656403/8
ראש אום"995656305/16

וו פתוח"995656441/4

וו פתוח"995656465/16

וו סגור"995656451/4

וו סגור"995656475/16

עוגן ג'מבו

כלי עבודה | אספקה טכנית
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כמות בבליסטרמידהמק"ט

1630266x3015

16302710x504

בליסטר דיבל לכל קיר

כמות במארזמידהמק"ט

1630286x30100

1630298x40100

1630336x301000

מארז דיבל לשימוש כללי

כמות במארזמידהמק"ט

1630306x35100

1630316x45100

16303210x6025

מארז דיבל לבלוקים

כמות במארזמידהמק"ט

16303410x60100

מארז דיבל רוזטה לקיר גבס

כמות במארזמידהמק"ט

1630226x30100

1630236x45100

1630248x40100

16302510x6025

מארז דיבל לכל קיר

כמות במארזמידהמק"ט

1630206x35100

1630218x5050

מארז דיבל נילון + פיברגלס

כלי עבודה | אספקה טכנית
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כלי עבודה | סרטי משיכה ואביזרים

אורךמק"ט

10 מטר99220006

15 מטר99220007

20 מטר99220008

25 מטר99220009

30 מטר99220010

סרט משיכה ניילון ראש מתברג 4 מ"מ

צבעאורךעובימק"ט

כתום10 מטר4 מ"מ992200061

כתום15 מטר4 מ"מ992200062

כתום20 מטר4 מ"מ992200063

כתום25 מטר4 מ"מ992200064

סרט משיכה פלוס ראש מתברג

צבעאורךעובימק"ט

צהוב30 מטר5 מ"מ992200095

ירוק50 מטר6 מ"מ992200099

סרט משיכה קשיח

סרטי משיכה ואביזרים

Made in EU

Made in EU

Made in EU
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אורךרוחבמק"ט

30 מטר7 מ"מ992200100

50 מטר7 מ"מ992200102

סטלבנד שבלול מסולסל

הערהעוביאורךמק"ט

-4.5 מ"מ50 מטר160053

-6 מ"מ50 מטר160060

כולל גלגלים9 מ"מ50 מטר160061

כולל גלגלים6 מ"מ80 מטר160062

כולל גלגלים9 מ"מ100 מטר160070

כולל גלגלים9 מ"מ150 מטר160071

כולל גלגלים11 מ"מ300 מטר160072

סרט משיכה פייבר בכננת

מתאים לסטלבנדקוטר ראשמק"ט

4.5 מ"מ10 מ"מ16007909

6 מ"מ15 מ"מ16007910

ראש כדור לסטלבנד

מתאים לסטלבנדקוטר ראשמק"ט

4.5 מ"מ15 מ"מ16007911

6 מ"מ24.5 מ"מ16007912

9/11/15 מ"מ51 מ"מ16007913

ראש גלגלת לסטלבנד

עמוס מקסימליאורךמתאים לכבל  בקוטרמק"ט ספקמק"ט

1115520AKAT1821300 ק"ג600 מ"מ20-15 מ"מ

1115530AKAT1012300 ק"ג750 מ"מ30-20 מ"מ

1115540AKAT1023700 ק"ג750 מ"מ40-30 מ"מ

1115550AKAT1035600 ק"ג800 מ"מ50-40 מ"מ

1115560AKAT1045600 ק"ג1000 מ"מ50-65 מ"מ

1115570AKAT1057400 ק"ג1000 מ"מ80-65 מ"מ

גרבי רשת למשיכת כבלים

כלי עבודה | סרטי משיכה ואביזרים

Made in EU

Made in EU

Made in EU

Made in EU

Made in EU
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21048ג'ל השחלה מקצועי 0.5 ליטר210483ג'ל השחלה 25 ליטר )דלי(

מתאים לסטלבנדקוטר מופהמק"ט

4.5 מ"מ6 מ"מ16007901

6 מ"מ8 מ"מ16007902

9 מ"מ12 מ"מ16007903

11 מ"מ14 מ"מ16007904

מופה תיקון

מתאים לסטלבנדקוטר ראשמק"ט

4.5 מ"מ6 מ"מ16007905

6 מ"מ8 מ"מ16007906

9 מ"מ10 מ"מ16007907

11 מ"מ12 מ"מ16007908

ראש לסטלבנד

99220011ראש מתברג לסטלבנד 4 מ"מ

ג'ל השחלה 0.65 ליטר

גומי משיכה שחור לסטלבנד

210480

992200113

כלי עבודה | סרטי משיכה ואביזרים

Made in EU

Made in EU

Made in EU

Made in EU Made in EU

Made in EU
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כלי עבודה | עזרים לפרישת כבלים

משקל המתקןקוטר תוףמעמס מירבימק"ט

16 ק"ג400-1200 מ"מ1 טון160042

בסיס גלגלת לתופים 

משקל המתקןקוטר תוףמעמס מירבימק"ט

61 ק"ג900-2400 מ"מ3 טון160041

מעמד הידראולי לתופים

Made in EU

גובהרוחבאורךמק"ט

250 מ"מ240 מ"מ300 מ"מ160040

גלגלת להובלת כבל אנטי סטטי

עזרים לפרישת כבלים

Made in Germany

Made in Germany
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60x60 תאורה | תאורת פנים - פאנל

QN

IB

IP40
נורת לדאטימות CLASS II תוצרת צ'כיה רמת סינוור

UGR<19

משקלגוון אוריעילות אוריתשטף אורהספקמק"טמידה

600x600
-24W2900lm121 lm/W-

2.6 ק"ג
238051032W4100lm128 lm/W4000K

1200x300
-24W2900lm121 lm/W-

3.0 ק"ג
-32W4100lm128 lm/W-

משקלגוון אוריעילות אוריתשטף אורהספקמק"טמידה

600x300
-18W1900lm106 lm/W-

2.8 ק"ג
-26W2600lm100 lm/W-

600x600

238082335W3750lm107 lm/W2900K

4.5 ק"ג 238081435W3750lm107 lm/W3800K

238081555W5600lm102 lm/W3800K

1200x300
238081335W3750lm107 lm/W3800K

4.6 ק"ג
238081855W5600lm102 lm/W3800K

IP54
נורת לדאטימות CLASS I רמת סינוור

UGR<19

תוצרת צ'כיה

60X60 תאורת פנים - פאנל
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60x60 תאורה | תאורת פנים - פאנל

VEGA PANEL

CRI

80IP20
נורת לדאטימות CLASS I

משקלגוון אוריעילות אוריתשטף אורהספקמק"טמידה

600x600

387001940W3800lm95 lm/W3000K

4.0 ק"ג

387002040W4000lm100 lm/W4000k

387001840W4200lm105 lm/W6500k

387002950W4750lm95 lm/W2700k

387002450W5000lm100 lm/W4000k

387002550W5250lm105 lm/W6500k

1200x300
387003450W4000lm100 lm/W4000k

4.0 ק"ג
387003350W4200lm105 lm/W6500k

ECOPANEL

CRI

80IP20
נורת לדאטימות

מידותגוון אוריעילות אוריתשטף אורדרייברהספקמק"ט

387001740W850mA4000lm100 lm/W4000K595 מ"מx595

CLASS II

 BACKLIT PANEL

CRI

80IP20
נורת לדאטימות

מידותגוון אוריעילות אוריתשטף אורדרייברהספקמק"ט

387002140WTUV4400lm110 lm/W4000K595 מ"מx595

387002240WTUV4400lm110 lm/W6500K595 מ"מx595

CLASS II

* כולל סט מתאמים לתקרה 60.5 ס"מ

* כולל סט מתאמים לתקרה 60.5 ס"מ

* כולל קפיצים לתקרת גבס )משמשים גם כמתאמים(
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ID

CRI

80

נורת לד CLASS Iתוצרת צ'כיה

משקלגוון אוריעילות אוריתשטף אורהספקמק"טמידה

600x600
238152033W4100lm124 lm/W4000K

4.0 ק"ג
238152133W4100lm124 lm/W3000K

IP20
אטימות

CRI

80

נורת לד CLASS Iתוצרת צ'כיה

משקלגוון אוריעילות אוריתשטף אורהספקמק"טמידה

650x650

238159633W3900lm118 lm/W3000K

4.5 ק"ג 238159533W3900lm118 lm/W4000K

238160050W5400lm108 lm/W4000K

1230x220
238160533W3900lm118 lm/W4000K

3.7 ק"ג
238161050W5400lm108 lm/W4000K

1470x220
2381610139W4900lm125 lm/W4000K

4.5 ק"ג
-48W6000lm125 lm/W-

IP20
אטימות

G

60x60 תאורה | תאורת פנים - פאנל
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HVL

קדחרוחבאורךשטף אורהספקמק"טצבע

לבן
238159134W2900lm

75x1195 מ"מ90 מ"מ1210 מ"מ
238159055W4300lm

אפור
238156534W2900lm

238157055W4300lm

CLASS I

IP20
אטימות CRI

80

נורת לד תוצרת צ'כיה

HL

CLASS Iתוצרת צ'כיה

IP20
אטימות

משקלאורךהערותצבעשטף אורהספקמק"ט

238159455W4300lmיחידלבן

3.7 ק"ג1185 מ"מ
2381594155W4300lmמשורשרלבן

238156055W4300lmיחידאפור

238158055W4300lmמשורשראפור

נורת לד שרשור

תאורת פנים - תאורה לינארית למשרד

תאורה | תאורת פנים - תאורה לינארית למשרד
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TEL

CLASS Iתוצרת צ'כיה

מידותשרשורגוון אורשטף אורהספקמק"ט

238225128W3100lm4000Kיחיד

1186x38x47 מ"מ
23822628W3100lm4000Kניתן לשירשור

-28W3100lm6500Kיחיד

-28W3100lm6500Kניתן לשירשור

238228242W4700lm4000Kיחיד

1484x38x47 מ"מ

23822742W4700lm4000Kניתן לשירשור

-42W4700lm6500Kיחיד

-42W4700lm6500Kניתן לשירשור

-53W7050lm4000Kיחיד

-53W7050lm4000Kניתן לשירשור

238227453W7050lm6500Kיחיד

238227353W7050lm6500Kניתן לשירשור

238228381W9750lm4000Kיחיד

-81W9750lm4000Kניתן לשירשור

-81W9750lm6500Kיחיד

-81W9750lm6500Kניתן לשירשור

IP20
נורת לדאטימות שרשור

ASTA תאורת לוח

CLASS Iתוצרת צ'כיה

מידותגוון אוריעילות אוריתשטף אורהספקמק"טמידה

600
-

16W2000lm125 lm/W
3000K

100x60 מ"מ
-4000K

1200
-

35W4500lm129 lm/W
3000K

23824714000K

1500
-

47W6200lm132 lm/W
3000K

100x67 מ"מ
-4000K

IP20
נורת לדאטימות CRI

80

* התקנה חיצונית או שקועה

תאורה | תאורת פנים - תאורה לינארית למשרד
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DOWNLIGHT תאורת פנים

DN060B

קדחגובהקוטרגוון אורשטף אורהספקמק"ט

875004209W800lm4000K150 מ"מ100 מ"מ173 מ"מ

8750042518W1800lm4000K200 מ"מ120 מ"מ233 מ"מ

IP20
אטימות CRI

80

נורת לד CLASS I

קדחגובהקוטרגוון אורשטף אורהספקמק"ט

38920512W900lm4000K101 מ"מ55 מ"מ134 מ"מ

38920416W1200lm4000K152 מ"מ70 מ"מ192 מ"מ

38920020W1600lm4000K

38920130W2300lm4000K

38920238W2800lm4000K

38920350W3500lm4000K

IP20
אטימות CRI

95

נורת לד CLASS II

CED218

DOWNLIGHT - תאורה | תאורת פנים
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 RS060B

הערותקדחקוטרגוון אורשטף אורהספקמק"ט

875004106W500lm4000Kמתכוונן68 מ"מ75 מ"מ

875004156W500lm4000Kקבוע68 מ"מ80 מ"מ

IP20
אטימות CRI

80

נורת לד CLASS II ניתן לעמעום

שקוע תקרה מוגן מים
קדחגובהקוטרגוון אורשטף אורהספקמק"ט

3892319W765lm4000K75 מ"מ15 מ"מ90 מ"מ

3892329W765lm6500K75 מ"מ15 מ"מ90 מ"מ

38923715W1275lm4000K95 מ"מ50 מ"מ108 מ"מ

38923815W1275lm6500K95 מ"מ50 מ"מ108 מ"מ

38924325W2500lm4000K170 מ"מ50 מ"מ190 מ"מ

38924425W2500lm6500K170 מ"מ50 מ"מ190 מ"מ

IP65
נורת לדאטימות CRI

80
CLASS II

DOWNLIGHT - תאורה | תאורת פנים
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תאורת פנים - תאורת תקרה לבית ולמשרד

DN020B

CRI

80IP20
נורת לדאטימות CLASS II

קדחקוטרגוון אוריעילות אוריתשטף אורהספקמק"ט

87500390

8W600lm75 lm/W

3000K

85 מ"מ90 מ"מ 875003914000K

875003926500K

87500393

12W900lm75 lm/W

3000K

120 מ"מ125 מ"מ 875003944000K

875003956500K

87500396

16W1200lm75 lm/W

3000K

145 מ"מ150 מ"מ 875003974000K

875003986500K

87500399

20W1500lm75 lm/W

3000K

170 מ"מ175 מ"מ 875004004000K

875004016500K

87500402

24W2000lm83 lm/W

3000K

195 מ"מ200 מ"מ 875004034000K

875004046500K

DN027B

CRI

80IP20
נורת לדאטימות CLASS II

קדחמידותגוון אוריעילות אוריתשטף אורהספקמק"ט

87500437

7W600lm85 lm/W

3000K

100x100 מ"מ125x125 מ"מ 875004384000K

875004396500K

87500440

11W900lm82 lm/W

3000K

125x125 מ"מ150x150 מ"מ 875004414000K

875004426500K

87500443

15W1200lm80 lm/W

3000K

150x150 מ"מ175x175 מ"מ 875004444000K

8750044456500K

תאורה | תאורת פנים - תאורת תקרה לבית ולמשרד
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CLASS I

IP20
אטימות CRI

80

נורת לד

קדחקוטרגוון אוריעילות אוריתשטף אורהספקמק"ט

38500403W225lm75 lm/W2700K

70 מ"מ85 מ"מ 38500413W230lm77 lm/W4000K

38500423W240lm80 lm/W6500K

38500434W300lm75 lm/W2700K

95 מ"מ105 מ"מ 38500444W310lm77 lm/W4000K

38500454W320lm80 lm/W6500K

385005616W450lm75 lm/W2700K

105 מ"מ120 מ"מ 385005626W465lm77 lm/W4000K

385005636W480lm80 lm/W6500K

385005649W675lm75 lm/W2700K

125 מ"מ145 מ"מ 385005659W700lm77 lm/W4000K

385005669W720lm80 lm/W6500K

3850056712W900lm75 lm/W2700K

155 מ"מ170 מ"מ 3850056812W925lm77 lm/W4000K

3850056912W950lm80 lm/W6500K

3850057015W1125lm75 lm/W2700K

185 מ"מ200 מ"מ 3850057115W1150lm77 lm/W4000K

3850057215W1200lm80 lm/W6500K

3850057318W1350lm75 lm/W2700K

210 מ"מ225 מ"מ 3850057418W1390lm77 lm/W4000K

3850057518W1450lm80 lm/W6500K

3850057620W1500lm75 lm/W2700K

225 מ"מ240 מ"מ 3850057720W1550lm77 lm/W4000K

3850057820W1600lm80 lm/W6500K

3850058030W2250lm75 lm/W2700K

285 מ"מ300 מ"מ 3850058130W2300lm77 lm/W4000K

3850058230W2400lm80 lm/W6500K

פאנל LED עגול שקוע

פאנל LED עגול חיצוני
קוטרגוון אוריעילות אוריתשטף אורהספקמק"ט

38502006W450lm75 lm/W2700K

120 מ"מ 38502016W465lm77 lm/W4000K

38502026W480lm80 lm/W6500K

385020312W900lm75 lm/W2700K

170 מ"מ 385020412W924lm77 lm/W4000K

385020512W960lm80 lm/W6500K

385020618W1350lm75 lm/W2700K

225 מ"מ 385020718W1386lm77 lm/W4000K

385020818W1440lm80 lm/W6500K

385020930W2250lm75 lm/W2700K

300 מ"מ 385021030W2300lm77 lm/W4000K

385021130W2400lm80 lm/W6500K

CLASS I

IP20
אטימות CRI

80

נורת לד

תאורה | תאורת פנים - תאורת תקרה לבית ולמשרד
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CLASS I

IP20
אטימות CRI

80

נורת לד

פאנל LED ריבוע שקוע
מידהגוון אוריעילות אוריתשטף אורהספקמק"ט

38501003W225lm75 lm/W2700k

85x85 מ"מ 38501013W230lm77 lm/W4000k

38501023W240lm80 lm/W6500k

38501034W300lmlm/W2700k

105x105 מ"מ 38501044W310lm77 lm/W4000k

38501054W320lm80 lm/W6500k

38501066W450lm75 lm/W2700k

120x120 מ"מ 38501076W465lm77 lm/W4000k

38501086W480lm80 lm/W6500k

38501099W675lm75 lm/W2700k

140x140 מ"מ 38501109W700lm77 lm/W4000k

38501119W720lm80 lm/W6500k

385011212W900lm75 lm/W2700k

170x170 מ"מ 385011312W925lm77 lm/W4000k

385011412W950lm80 lm/W6500k

385011515W1125lm75 lm/W2700k

200x200 מ"מ 385011615W1150lm77 lm/W4000k

385011715W1200lm80 lm/W6500k

385011818W1350lm75 lm/W2700k

225x225 מ"מ 385011918W1390lm77 lm/W4000k

385012018W1450lm80 lm/W6500k

385012120W1500lm75 lm/W2700k

240x240 מ"מ 385012220W1550lm77 lm/W4000k

385012320W1600lm80 lm/W6500k

385012430W2250lm75 lm/W2700k

300x300 מ"מ 385012530W2300lm77 lm/W4000k

385012630W2400lm80 lm/W6500k

פאנל LED ריבוע חיצוני
מידהגוון אוריעילות אוריתשטף אורהספקמק"ט

38502126W450lm75 lm/W2700K

120x120 מ"מ 38502136W465lm77 lm/W4000K

38502146W480lm80 lm/W6500K

385021512W900lm75 lm/W2700K

170x170 מ"מ 385021612W924lm77 lm/W4000K

385021712W960lm80 lm/W6500K

385021818W1350lm75 lm/W2700K

225x225 מ"מ 385021918W1386lm77 lm/W4000K

385022018W1440lm80 lm/W6500K

385022130W2250lm75 lm/W2700K

300x300 מ"מ 385022230W2300lm77 lm/W4000K

385022330W2400lm80 lm/W6500K

CLASS I

IP20
אטימות CRI

80

נורת לד

תאורה | תאורת פנים - תאורת תקרה לבית ולמשרד
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פאנל LED עגול חיצוני

CLASS I

IP20
אטימות CRI

80

נורת לד

גוון אוריעילות אוריתשטף אורהספקמק"טקוטר

120
385020116W450lm75 lm/W4000K

385020216W450lm75 lm/W6500K

170
3850204112W900lm75 lm/W4000K

3850205112W900lm75 lm/W6500K

225
3850207118W1350lm75 lm/W4000K

3850208118W1350lm75 lm/W6500K

300
3850210130W2300lm75 lm/W4000K

3850211130W2300lm75 lm/W6500K

פאנל LED ריבוע חיצוני

CLASS I

IP20
אטימות CRI

80

נורת לד

גוון אוריעילות אוריתשטף אורהספקמק"טמידה

120x120
385021316W450lm75 lm/W4000K

385021416W450lm75 lm/W6500K

170x170
3850216112W900lm75 lm/W4000K

3850217112W900lm75 lm/W6500K

225x225
3850219118W1350lm75 lm/W4000K

3850220118W1350lm75 lm/W6500K

300x300
3850222130W2300lm75 lm/W4000K

3850223130W2300lm75 lm/W6500K

תאורה | תאורת פנים - תאורת תקרה לבית ולמשרד
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XL חיצוני LED פאנל

ריבוע
גוון אוריעילות אוריתשטף אורהספקמק"טמידהצבע

לבן

400x400
385024445W4050lm90 lm/W4000K

385024545W4050lm90 lm/W6500K

500x500
385024655W4950lm90 lm/W4000K

385024755W4950lm90 lm/W6500K

600x600
385023160W5400lm90 lm/W4000K

385023260W5400lm90 lm/W6500K

שחור
400x400385025045W4050lm90 lm/W4000K

600x600385025260W5400lm90 lm/W4000K

אפור
400x400385025145W4050lm90 lm/W4000K

600x600385025360W5400lm90 lm/W4000K

מלבן
גוון אוריעילות אוריתשטף אורהספקמק"טמידהצבע

1200x300לבן

3850235160W5400lm90 lm/W2700K

385023660W5400lm90 lm/W4000K

385023760W5400lm90 lm/W6500K

עגול
גוון אוריעילות אוריתשטף אורהספקמק"טØצבע

לבן

400385024045W4050lm90 lm/W4000K

385024145W4050lm90 lm/W6500K

500385024255W4950lm90 lm/W4000K

385024355W4950lm90 lm/W6500K

600385022760W5400lm90 lm/W2700K

385023460W5400lm90 lm/W4000K

385023560W5400lm90 lm/W6500K

שחור

400385024845W4050lm90 lm/W4000K

500385030455W4950lm90 lm/W4000K

385030555W4950lm90 lm/W6500K

600385030060W5400lm90 lm/W4000K

385030160W5400lm90 lm/W6500K

אפור

400385024945W4050lm90 lm/W4000K

500385030655W4950lm90 lm/W4000K

385030755W4950lm90 lm/W6500K

600385030260W5400lm90 lm/W4000K

385030360W5400lm90 lm/W6500K

CLASS I

IP20
אטימות CRI

80

נורת לד
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גובהקוטרגוון אורשטף אורהספקמק"ט

3850179
30W3000lm

2700K

300 מ"מ

100 מ"מ

38501804000K

38501816500K

3850182
40W4000lm

2700K

400 מ"מ 38501834000K

38501846500K

3850185
50W5000lm

2700K

500 מ"מ 38501864000K

38501876500K

3850188
60W6000lm

2700K

600 מ"מ 38501894000K

38501906500K

3850191
80W8000lm

2700K

800 מ"מ 38501924000K

38501936500K

3850194
100W10000lm

2700K

1000 מ"מ 38501954000K

38501966500K

3850197
120W12000lm

2700K

1200 מ"מ 38501984000K

38501996500K

HIGH-Q

IP20
אטימות CRI

80

נורת לד CLASS I

קוטרגוון אורשטף אורהספקמק"ט

3850166
24W1920lm

3000K
480 מ"מ

38501696500K

3850167
40W3200lm

3000K
580 מ"מ

38501706500K

3850168
50W4000lm

3000K
680 מ"מ

38501716500K

קוטרגוון אורשטף אורהספקמק"ט

3850160
28W2240lm

3000K
400 מ"מ

38501636500K

3850161
36W2880lm

3000K
600 מ"מ

38501646500K

3850162
60W4800lm

3000K
800 מ"מ

38501656500K

MATRIX

ORACLE

IP20
אטימות CRI

80

נורת לד CLASS I

IP20
אטימות CRI

80

נורת לד CLASS I
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תאורת פנים - תאורה לפס צבירה

גובהאורךגוון אורשטף אורהספקמק"טצבע

לבן

3860022

15W1250lm

2700K

55 מ"מ190 מ"מ

38600174000K

38600186500k

שחור

3860021

15W1250lm

2700K

38600194000k

38600206500k

CABARET1

IP20
אטימות IK08נורת לד CRI

80

CLASS I

גובהקוטרגוון אורשטף אורהספקמק"טצבע

לבן
3860001

40W3200lm
3000K

170 מ"מ100 מ"מ
38600034000k

שחור
3860002

40W3200lm
3000k

38600044000k

CABARET3

IP20
אטימות IK08נורת לד CRI

80

CLASS I
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אביזריםאביזרים

צבעמק"ט

לבן3860005

שחור3860006

פס צבירה 3 מטר 3P כולל הזנה וסוף

צבעמק"ט

לבן3860008

שחור3860007

כבל תליה - 1 מטר  )סט 3 יחידות(

צבעמק"ט

לבן3860009

שחור3860010

מחבר פנימי לפס צבירה תלת פאזי

צבעמק"ט

לבן3860011

שחור3860012

מחבר זויות לפס צבירה תלת פאזי

צבעמק"ט

לבן3860013

שחור3860014

הזנה ראשית לפס צבירה תלת פאזי

צבעמק"ט

לבן3860015

שחור3860016

סופיות לפס צבירה תלת פאזי
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גובהרוחבאורךגוון אורגווןהספקמק"ט

3830694

12W

כרום
2700k

13 מ"מ14.5 מ"מ580 מ"מ
לבן3830693

כרום3830696
6500k

לבן3830695

GALLERY

IP20
נורת לדאטימות CRI

90

CLASS I

תאורת פנים - תאורה מעוצבת לבית

גובהרוחבאורךגוון אוריעילות אוריתשטף אורהספקמק"ט

3830699

15W1200lm80 lm/W

3000K

52 מ"מ69 מ"מ600 מ"מ 383069914000k

383069926500k

סופיות לגוף תאורה HELENA - ניקל מבריק38306997

סופיות לגוף תאורה HELENA - ניקל מט38306998

HELENA תאורה למראה

IP44
אטימות IK09נורת לד CRI

80

CLASS II
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IP20
נורת לדאטימות CRI

80
CLASS II

LED תאורת מדף
גובהרוחבאורךתפוקה אוריתגוון אורהספקמק"ט

38500204W6500K400lm
288 מ"מ

36 מ"מ28 מ"מ

38500214W3000K400lm

38500229W6500K850lm
549 מ"מ

38500239W3000K850lm

385002413W6500K1200lm
849 מ"מ

385002513W3000K1200lm

385002618W6500K1650lm
1149 מ"מ

385002718W3000K1650lm

385002822W6500K2050lm
1473 מ"מ

385002922W3000K2050lm

גובהרוחבאורךגוון אורהספקמק"ט

3830697
12W

2700k
8 מ"מ10 מ"מ520 מ"מ

38306986500k

ABSTRACT נירוסטה

IP20
נורת לדאטימות CRI

90

CLASS I
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LINIA

תאורה תעשייתית - מרכזים לוגיסטים

CLASS I

IP54
נורת לדאטימות שרשורתוצרת גרמניה

משקלגוון אורשווה ערךשטף אורהספקמק"טמס' פסיםמידה

1186 מ"מ

1
-21W3056lmF1284000K

1.6 ק"ג
-34W4723lmF1544000K

2
233960542W6112lmF2284000K

1.9 ק"ג
-68W9445lmF2544000K

1486 מ"מ

1

-25W3611lmF1354000K

2.0 ק"ג 2339624131W4537lmF1494000K

233960448W6760lmF1804000K

2

233960650W7223lmF2354000K

2.3 ק"ג 233508162W9075lmF2494000K

-78W11297lmF2804000K

FUTURA

CLASS Iתוצרת צ'כיה

IP66
אטימות IK10נורת לד

משקלגוון אוריעילות אוריתשטף אורהספקמק"טאורך

612 מ"מ

-18W2360lm131 lm/W

4000K1.5 ק"ג -22W2930lm133 lm/W

23838430W3960lm132 lm/W

1172 מ"מ

-35W4720lm135 lm/W

4000K2.9 ק"ג -42W5790lm138 lm/W

23838558W8000lm138 lm/W

1452 מ"מ

23838244W6010lm137 lm/W4000K

3.9 ק"ג
23838353W7250lm137 lm/W4000K

23838671W9760lm137 lm/W4000K

23837071W9760lm137 lm/W6500K
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PRIMA LED

CLASS Iתוצרת צ'כיה

IP66
אטימות IK10נורת לד

PRIMA LED EX - מוגן פיצוץ

 PRIMA LED

משקלאורךגוון אוריעילות אוריתשטף אורהספקמק"ט

238362143W5220lm121 lm/W4000K1.9 ק"ג1272 מ"מ

משקלגוון אוריעילות אוריתשטף אורהספקמק"טאורך

662 מ"מ

-10W1290lm129 lm/W

4000K1.3 ק"ג 23835812W1550lm129 lm/W

-15W1970lm131 lm/W

1272 מ"מ

-18W2390lm133 lm/W
4000K

1.9 ק"ג

23836022W2940lm134 lm/W

23836922W2940lm134 lm/W6500K

23836130W4000lm133 lm/W4000K

23836346W5880lm128 lm/W4000K

23836446W5880lm128 lm/W6500K

1572 מ"מ

-22W2930lm133 lm/W

4000K2.3 ק"ג
-27W3650lm135 lm/W

-37W5040lm136 lm/W

23836558W7350lm127 lm/W

INNOVA

IP69
אטימות IK08נורת לד

אורךגוון אוריעילות אוריתשטף אורהספקמק"ט

23837222W2840lm129 lm/W4000K1500 מ"מ

23837327W3570lm132 lm/W4000K

23837454W7170lm133 lm/W4000K

CLASS II תוצרת איטליה

MEGAL

CLASS Iתוצרת צ'כיה

IP65
אטימות IK10נורת לד

משקלאורךאורךפיזור אורשטף אורהספקמק"ט

-56W6500lm

סימטרי צר

650 מ"מ
4.5 ק"ג190 מ"מ

2381601106W13000lm6.0 ק"ג350 מ"מ

2381611106W13000lm
1220 מ"מ

6.0 ק"ג190 מ"מ

2381621215W25900lm12.0 ק"ג350 מ"מ

-56W6500lm

סימטרי 
רחב

650 מ"מ
4.5 ק"ג190 מ"מ

23816011106W13000lm6.0 ק"ג350 מ"מ

23816112106W13000lm
1220 מ"מ

6.0 ק"ג190 מ"מ

23816211215W25900lm12.0 ק"ג350 מ"מ
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LEDMETICO SMD

IP65
אטימות IK09נורת לד

גובהרוחבאורךגוון אורשטף אורהספקמק"ט

383070036W3600lm4000K
66 מ"מ86 מ"מ1180 מ"מ

383070136W3600lm6500k

383071248W4800lm4000k
72 מ"מ86 מ"מ1480 מ"מ

383071348W4800lm6500k

CRI

80

CLASS II

IP65
אטימות IK09נורת לד CRI

80

CLASS II

LEDMETICO TUBE 

משקלגוון אורשטף אורהספקמק"ט

38307052x22W4400lm6500K2.0 ק"ג

LEDMETICO DECO

IP65
אטימות IK10נורת לד CRI

80

CLASS II

גובהרוחבאורךגוון אוריעילות אוריתשטף אורהספקמק"ט

383070620W1800lm90 lm/W4000K
67 מ"מ63 מ"מ651 מ"מ

383070720W1800lm90 lm/W6500K

383070840W3600lm90 lm/W4000K
67 מ"מ63 מ"מ1251 מ"מ

383070940W3600lm90 lm/W6500K

383071048W4300lm90 lm/W4000K
67 מ"מ63 מ"מ1551 מ"מ

383071148W4300lm90 lm/W6500K
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גובהרוחבאורךגוון אוריעילות אוריתשטף אורהספקמק"ט

3830720
20W1800lm

90 lm/W

4000K
600 מ"מ

50 מ"מ50 מ"מ

38307236500k

3830721
40W3600lm

4000k
1200 מ"מ

38307246500k

3830722
50W4500lm

4000K
1500 מ"מ

38307256500k

LEDMETICO ECO

IP65
אטימות IK09נורת לד CRI

80

CLASS II
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פס אמריקאי לד
מידותסוג נורהבית נורהגוון אורשטף אורהספקמק"ט

38306902x22W4400lm6500KG13T81240 מ"מx90x70

גובהרוחבאורךגוון אוריעילות אוריתשטף אורהספקמק"ט

3830714
18W1700lm95 lm/W

4000K
600 מ"מ

49 מ"מ50 מ"מ

38307156500K

3830716
36W3400lm95 lm/W

4000K
1200 מ"מ

38307176500K

3830718
56W4900lm88 lm/W

4000K
1500 מ"מ

38307196500K

LEDMETICO DAK

IP65
אטימות IK09נורת לד CRI

80

CLASS II

משקלגובהרוחביעילות אוריתשטף אורהספקמק"טאורך

0.5 ק"ג78 מ"מ64 מ"מ11868750034033W3600lm110 lm/W מ"מ

0.6 ק"ג78 מ"מ64 מ"מ14668750034551W5600lm110 lm/W מ"מ

LEDINAIRE WT

IP65
אטימות IK08נורת לד CRI

80

CLASS II

OKTA

CLASS Iתוצרת צ'כיה

IP65
אטימות IK10נורת לד

גובהרוחבאורךגוון אורשטף אורהספקמק"ט

23817290W11000lm4000K125 מ"מ300 מ"מ300 מ"מ

238170180W23000lm4000K
135 מ"מ465 מ"מ465 מ"מ

238171180W23000lm5700K
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UFO

CLASS I

IP65
אטימות IK09נורת לד CRI

80

גובהקוטרגוון אוריעילות אוריתשטף אורהספקמק"ט

38305991200W20000lm100 lm/W4000K

176 מ"מ465 מ"מ
38305992200W20000lm100 lm/W6500k

38305994240W28800lm120 lm/W4000K

38305995240W28800lm120 lm/W6500k

CORELINE HIGHBAY

גובהקוטרגוון אוריעילות אוריתשטף אורהספקמק"ט

87600050155W20500lm130 lm/W4000K152 מ"מ452 מ"מ

CLASS I

IP65
אטימות IK07נורת לד CRI

80
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G3

CLASS I

IP65
אטימות IK07נורת לד CRI

80

גובהקוטרפיזור אורגוון אוריעילות אוריתשטף אורהספקמק"ט

8760006585W11000lm129 lm/W4000K60°96 מ"מ379 מ"מ

876000700120W16000lm133 lm/W4000K60°105 מ"מ417 מ"מ

87600071120W16000lm133 lm/W4000K100°105 מ"מ417 מ"מ

87600070120W16000lm133 lm/W6500K100°105 מ"מ417 מ"מ

87600082155W20000lm129 lm/W4000K60°107 מ"מ452 מ"מ

87600083155W20000lm129 lm/W4000K100°107 מ"מ452 מ"מ

87600080155W20000lm129 lm/W6500K60°107 מ"מ452 מ"מ

87600081155W20000lm129 lm/W6500K100°107 מ"מ452 מ"מ

87600091225W29000lm129 lm/W4000K60°120 מ"מ530 מ"מ

87600090225W29000lm129 lm/W6500K60°120 מ"מ530 מ"מ

UFO ECO

CLASS I

IP65
אטימות IK09נורת לד CRI

80

גובהקוטרגוון אוריעילות אוריתשטף אורהספקמק"ט

38305987200W20000lm100 lm/W4000K
176 מ"מ465 מ"מ

 38305986200W20000lm100 lm/W6500k
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SPORTSSTAR

תאורת חוץ - הצפה ומגרשי ספורט

CLASS I

IP66
אטימות IK08נורת לד CRI

70

מידותפיזור אורשטף אורהספקמק"ט

8760009201480W50400lmאסימטרי רחב

680x520x 307 מ"מ
8760009202480W50400lmצר
8760009203480W50400lmסימטרי רחב
8760009204480W50400lmסימטרי
8760009301640W67200lmS3

680x610x 307 מ"מ 8760009302640W67200lmS5
8760009303640W67200lmS7
8760009310800W84000lmS3

680x656x 307 מ"מ 8760009311800W84000lmS5
8760009312800W84000lmS7

87600094960W108000lmסימטרי

680x740x 307 מ"מ
87600096960W108000lmS5
87600097960W108000lmS6
87600098960W108000lmS7

TANGO

CLASS I

IP66
אטימות IK08נורת לד CRI

70

משקלעובי רוחב אורך גוון אורשטף אורהספק

50W6000lm4000K

6 ק"ג349 מ"מ84 מ"מ500 מ"מ 70W8400lm4000K

100W12000lm4000K

120W14400lm4000K

8 ק"ג498 מ"מ97 מ"מ500 מ"מ 150W18000lm4000K

200W24000lm4000K

240W28800lm4000K

12.5 ק"ג603 מ"מ114 מ"מ591 מ"מ
320W38400lm4000K

360W43200lm4000K

400W48000lm4000K
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CLASS I

IP68
אטימות IK08נורת לד CRI

70

עובירוחבאורךפיזור אורגוון אורשטף אורהספקמק"ט

3830619
100W

11500lm4000K
200 מ"מ360 מ"מ175 מ"מסימטרי 110°

383062011500lm5700K

3830615150W17250lm5700K110° 260 מ"מ360 מ"מ255 מ"מסימטרי

3830599

200W

23000lm
4000K

סימטרי 110°

260 מ"מ360 מ"מ335 מ"מ
383060330000lmאסימטרי

383061623000lm
5700K

סימטרי 110°

383062130000lmאסימטרי

3830600

300W

34500lm4000K110° סימטרי

360 מ"מ360 מ"מ495 מ"מ

383060445500lm4000Kאסימטרי

383062537000lm5700K25° סימטרי

383062638000lm5700K60° סימטרי

383061734500lm5700K110° סימטרי

383062245500lm5700Kאסימטרי

3830601

400W

46000lm
4000K

סימטרי 110°

360 מ"מ360 מ"מ655 מ"מ

383060560000lmאסימטרי

3830618146000lm

5700K

סימטרי 25°

3830618246000lm60° סימטרי

383061846000lm110° סימטרי

383062360000lmאסימטרי

3830624600W87000lm5700K110° 360 מ"מ360 מ"מ980 מ"מסימטרי

VEGA MODULAR

TEMPO

CLASS I

IP66
אטימות IK08נורת לד

מידותפיזור אורגוון אורשטף אורהספקמק"ט

8760010060W8000lm4000Kאסימטרי

486x389x40 מ"מ

87600101093W12000lm4000Kאסימטרי

87600101193W12000lm4000Kסימטרי

87600102120W16000lm4000Kאסימטרי

87600103162W21000lm4000Kאסימטרי

87600104215W26000lm4000Kאסימטרי

תוצרת ספרד

PENGUIN

CLASS I

IP65
אטימות IK08נורת לד CRI

80

עובי רוחב אורך גוון אורשטף אורהספקמק"ט

383056010W950lm6500K
36 מ"מ90 מ"מ121 מ"מ

383056110W950lm4000K

383056250W4750lm6500K
70 מ"מ180 מ"מ245 מ"מ

383056350W4750lm4000K

3830564100W9500lm4000K
76 מ"מ305 מ"מ391 מ"מ

3830565100W9500lm6500K
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DORF

CLASS I

IP65
אטימות IK06נורת לד CRI

70

גובה רוחב אורך גוון אורשטף אורהספקמק"ט

383058720W1800lm3000K
47 מ"מ184 מ"מ180 מ"מ

383058620W1800lm6500K

383058930W2700lm3000K
55 מ"מ226 מ"מ221 מ"מ

383058830W2700lm6500K

3830589550W4500lm3000K
65 מ"מ285 מ"מ274 מ"מ

3830589450W4500lm6500K

38305899100W9000lm3000K

89 מ"מ292 מ"מ292 מ"מ 383058998100W9000lm4000K

38305898100W9000lm6500K

383058991150W13500lm3000K

99 מ"מ315 מ"מ315 מ"מ 383058999150W13500lm4000K

383058990150W13500lm6500K

383058997200W18000lm4000K
114 מ"מ373 מ"מ373 מ"מ

383058992200W18000lm6500K

גובה רוחב אורך גוון אורשטף אורהספקמק"ט

383059420W1800lm3000K
47 מ"מ184 מ"מ180 מ"מ

383059320W1800lm6500K

383059630W2700lm3000K
55 מ"מ226 מ"מ221 מ"מ

383059530W2700lm6500K

383059750W4500lm6500K65 מ"מ285 מ"מ274 מ"מ

ללא חיישן

כולל חיישן

גובהרוחבאורך גוון אורשטף אורהספקמק"ט

383058993300W31800lm4000K
115 מ"מ400 מ"מ400 מ"מ

383058994300W31800lm5700K

383058995400W42400lm4000K
130 מ"מ450 מ"מ460 מ"מ

383058996400W42400lm5700K

CLASS I

IP65
אטימות IK08נורת לד CRI

80

DORF PRO
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תאורה | תאורת חוץ - הצפה ומגרשי ספורט

NOTE 1 BLACK

עובירוחבאורךגוון אורשטף אורהספקמק"ט

3830201

10W

900lm2700K

28 מ"מ85 מ"מ114 מ"מ

383020900lm4000K

383021900lm6500K

383016900lmאדום
383015900lmירוק
383014900lmכחול

3830231
20W

1800lm2700K

26 מ"מ120 מ"מ162 מ"מ 3830241800lm4000K

3830251800lm6500K

3830271

30W

2700lm2700K

27 מ"מ145 מ"מ200 מ"מ

3830282700lm4000K

3830292700lm6500K

3830192700lmאדום
3830172700lmירוק
3830182700lmכחול

3830311

50W

4500lm2700K

32 מ"מ177 מ"מ241 מ"מ

3830324500lm4000K

3830334500lm6500K

3830134500lmאדום
3830114500lmירוק
3830124500lmכחול

3830351

100W

9000lm2700K

46 מ"מ242 מ"מ322 מ"מ

3830369000lm4000K

3830379000lm6500K

38301259000lmאדום
38301269000lmכחול
38301279000lmירוק
3830382

150W

13500lm2700K

45 מ"מ210 מ"מ355 מ"מ

383038413500lm4000K

383039213500lm6500K

383012813500lmאדום
383012913500lmכחול
383013013500lmירוק
3830386

200W

18000lm2700K

46 מ"מ235 מ"מ425 מ"מ

383038818000lm4000K

383039418000lm6500K

383013118000lmאדום
383013218000lmכחול
383013318000lmירוק

IP65
נורת לדאטימות CLASS IIK08
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NOTE 1 WHITE

עובירוחבאורךגוון אורשטף אורהספקמק"ט

383020210W900lm2700K

28 מ"מ85 מ"מ114 מ"מ 38302210W900lm4000K

38302310W900lm6500K

383023220W1800lm2700K

26 מ"מ120 מ"מ162 מ"מ 38302620W1800lm4000K

38302720W1800lm6500K

383027230W2700lm2700K

27 מ"מ145 מ"מ200 מ"מ 38303030W2700lm4000K

38303130W2700lm6500K

383031250W4500lm2700K

32 מ"מ177 מ"מ241 מ"מ 38303450W4500lm4000K

38303550W4500lm6500K

3830352100W9000lm2700K

46 מ"מ242 מ"מ322 מ"מ 383038100W9000lm4000K

383039100W9000lm6500K

3830381150W13500lm2700K

45 מ"מ210 מ"מ355 מ"מ 3830383150W13500lm4000K

3830391150W13500lm6500K

3830385200W18000lm2700K

46 מ"מ235 מ"מ425 מ"מ 3830387200W18000lm4000K

3830393200W18000lm6500K

IP65
נורת לדאטימות CLASS IIK08

NOTE 1 BLACK + חיישן

עובירוחבאורךגוון אורשטף אורהספקמק"ט

3830395310W900lm2700K

28 מ"מ85 מ"מ114 מ"מ 3830395410W900lm4000K

3830395510W900lm6500K

3830395920W1800lm2700K

26 מ"מ120 מ"מ162 מ"מ 3830396020W1800lm4000K

3830396120W1800lm6500K

3830396530W2700lm2700K

27 מ"מ145 מ"מ200 מ"מ 3830396630W2700lm4000K

3830396730W2700lm6500K

3830397150W4500lm2700K

32 מ"מ177 מ"מ241 מ"מ 3830397250W4500lm4000K

3830397350W4500lm6500K

38303977100W9000lm2700K

46 מ"מ242 מ"מ322 מ"מ 38303978100W9000lm4000K

38303979100W9000lm6500K IP65
נורת לדאטימות CLASS IIK08
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NOTE 1 WHITE + חיישן

עובירוחבאורךגוון אורשטף אורהספקמק"ט

3830395010W900lm2700K

28 מ"מ85 מ"מ114 מ"מ 3830395110W900lm4000K

3830395210W900lm6500K

3830395620W1800lm2700K

26 מ"מ120 מ"מ162 מ"מ 3830395720W1800lm4000K

3830395820W1800lm6500K

3830396230W2700lm2700K

27 מ"מ145 מ"מ200 מ"מ 3830396330W2700lm4000K

3830396430W2700lm6500K

3830396850W4500lm2700K

32 מ"מ177 מ"מ241 מ"מ 3830396950W4500lm4000K

3830397050W4500lm6500K

38303974100W9000lm2700K

46 מ"מ242 מ"מ322 מ"מ 38303975100W9000lm4000K

38303976100W9000lm6500K

IP65
נורת לדאטימות CLASS IIK08
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תאורת חוץ - קיר תקרה

תאורה | תאורת חוץ - קיר תקרה

STAR LED

CLASS I

IP65
אטימות IK07נורת לד CRI

80

משקלמידה צבעגוון אורשטף אורהספקמק"ט

3830443030W2400lm4000K
שחור

4.5 ק"ג300x260x240 מ"מ

3830443130W2400lm6500K

3830443230W2400lm4000K
אפור

3830443330W2400lm6500K

3830443430W2400lm4000K
לבן

3830443530W2400lm6500K

DecoPlast DOWN

משקלמידהצבעגוון אורשטף אורהספקמק"ט

38308489W500lm4000Kלבן

130 גרם170x45x80 מ"מ
38308499W500lm4000Kאפור

38308509W500lm6500Kלבן

38308519W500lm6500Kאפור

IP65
אטימות IK09נורת לד CRI

80
CLASS II
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תאורה | תאורת חוץ - קיר תקרה

DecoPlast STEP

משקלמידהצבעגוון אורשטף אורהספקמק"ט

38308001.5W80lm4000Kלבן

80 גרם100x60x33 מ"מ
38308011.5W80lm4000Kאפור

38308021.5W80lm6500Kלבן

38308031.5W80lm6500Kאפור

38308043W150lm4000Kלבן

130 גרם160x70x33 מ"מ
38308053W150lm4000Kאפור

38308063W150lm6500Kלבן

38308073W150lm6500Kאפור

38308083.8W200lm4000Kלבן

205 גרם220x80x36 מ"מ
38308093.8W200lm4000Kאפור

38308103.8W200lm6500Kלבן

38308113.8W200lm6500Kאפור

IP65
אטימות IK09נורת לד CRI

80
CLASS II

KirPlast DIRECT

משקלמידהצבעגוון אורשטף אורהספקמק"ט

38308124W270lm4000Kלבן

230 גרם230x80x27 מ"מ
38308134W270lm4000Kאפור

38308144W270lm6500Kלבן

38308154W270lm6500Kאפור

IP65
אטימות IK09נורת לד CRI

80
CLASS II

DecoPlast STAR

משקלמידהצבעגוון אורשטף אורהספקמק"ט

383087615W900lm4000Kלבן

380 גרם265x98x99 מ"מ
383087715W900lm4000Kאפור

383087815W900lm6500Kלבן

383087915W900lm6500Kאפור

383088024W1500lm4000Kלבן

890 גרם320x133x134 מ"מ
383088124W1500lm4000Kאפור

383088224W1500lm6500Kלבן

383088324W1500lm6500Kאפור

383088439W2000lm4000Kלבן

1500 גרם480x195x197 מ"מ
383088539W2000lm4000Kאפור

383088639W2000lm6500Kלבן

383088739W2000lm6500Kאפור

IP65
אטימות IK09נורת לד CRI

80
CLASS II
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KirPlast STEP

NerPlast STEP

SQPlast DIRECT

משקלמידהצבעגוון אורשטף אורהספקמק"ט

38308162W100lm4000Kלבן

230 גרם230x80x27 מ"מ
38308172W100lm4000Kאפור

38308182W100lm6500Kלבן

38308192W100lm6500Kאפור

משקלמידהצבעגוון אורשטף אורהספקמק"ט

38308201W60lm4000Kלבן

170 גרם200x80x27 מ"מ
38308211W60lm4000Kאפור

38308221W60lm6500Kלבן

38308231W60lm6500Kאפור

משקלמידהצבעגוון אורשטף אורהספקמק"ט

38308244W270lm4000Kלבן

200 גרם125x125x27 מ"מ
38308254W270lm4000Kאפור

38308264W270lm6500Kלבן

38308274W270lm6500Kאפור

IP65
אטימות IK09נורת לד CRI

80
CLASS II

IP65
אטימות IK09נורת לד CRI

80
CLASS II

IP65
אטימות IK09נורת לד CRI

80
CLASS II
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SQPlast STEP

OPlast DIRECT

OPlast STEP

משקלמידהצבעגוון אורשטף אורהספקמק"ט

38308282W60lm4000Kלבן

180 גרם125x125x27 מ"מ
38308292W60lm4000Kאפור

38308302W60lm6500Kלבן

38308312W60lm6500Kאפור

38308408W350lm4000Kלבן

650 גרם200x200x55 מ"מ
38308418W350lm4000Kאפור

38308428W350lm6500Kלבן

38308438W350lm6500Kאפור

משקלמידהצבעגוון אורשטף אורהספקמק"ט

38308324W270lm4000Kלבן

200 גרם150x27 מ"מ
38308334W270lm4000Kאפור

38308344W270lm6500Kלבן

38308354W270lm6500Kאפור

משקלמידהצבעגוון אורשטף אורהספקמק"ט

38308362W70lm4000Kלבן

180 גרם150x27 מ"מ
38308372W70lm4000Kאפור

38308382W70lm6500Kלבן

38308392W70lm6500Kאפור

38308448W350lm4000Kלבן

670 גרם230x55 מ"מ
38308458W350lm4000Kאפור

38308468W350lm6500Kלבן

38308478W350lm6500Kאפור

IP65
אטימות IK09נורת לד CRI

80
CLASS II

IP65
אטימות IK09נורת לד CRI

80
CLASS II

IP65
אטימות IK09נורת לד CRI

80
CLASS II
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AGAM

ARIEL

CLASS I

CLASS I

IP54
אטימות IK07נורת לד CRI

80

CRI

80

גובהקוטרגוון אוריעילות אוריתשטף אורהספקמק"ט

3850239117W1300lm774000K
84 מ"מ305 מ"מ

3850239217W1300lm776500K

3850239328W2100lm754000K
96 מ"מ400 מ"מ

3850239428W2100lm756500K

גובהקוטרגוון אוריעילות אוריתשטף אורהספקמק"ט

3830677
15W1425lm95 lm/W

4000K
220 מ"מ

55 מ"מ

38306876500K

3830678
18W1710lm95 lm/W

4000K
280 מ"מ

38306886500K

3830679
24W2280lm95 lm/W

4000K
330 מ"מ

38306896500K

נורת לד

IP65
אטימות

BAR דו-תכליתי

CRI

80IP54
נורת לדאטימות IK08 CLASS II

גובהקוטרגוון אורשטף אורהספקמק"ט

3850239520W1600lm4000K108 מ"מ300 מ"מ

3850239620W1600lm6500K108 מ"מ300 מ"מ
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GEVA ROUND

IP54
אטימות

IP65
נורת לדאטימות CRI

80

גובהקוטראטימותגוון אוריעילות אוריתשטף אורהספקמק"ט

3830672
8W560lm70 lm/W

4000K

IP54

150 מ"מ

48 מ"מ
38306826500K

3830673
14W980lm70 lm/W

4000K
190 מ"מ

38306836500K

3830674
15W1250lm83 lm/W

4000K

IP65

220 מ"מ

55 מ"מ

38306846500K

3830675
18W1500lm83 lm/W

4000K
280 מ"מ

38306856500K

3830676
24W2050lm85 lm/W

4000K
330 מ"מ

38306866500K

CLASS II

GEVA OVAL

גובהרוחבאורךגוון אוריעילות אוריתשטף אורהספקמק"ט

3830670
8W560lm70 lm/W

4000K
98.5 מ"מ180 מ"מ

42 מ"מ
38306806500K

3830671
14W980lm70 lm/W

4000K
105 מ"מ210 מ"מ

38306816500K

IP54
נורת לדאטימות CRI

80
CLASS II
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NAOR

IP54
אטימות IK08 CLASS Iנורת לד CRI

70

מידהצבעגוור אורשטף אורהספקמק"ט

38300722W1290lm4000Kלבן

70x230x310 מ"מ
383010322W1290lm6500Kלבן

38300622W1290lm4000Kאפור

383010222W1290lm6500Kאפור

תאורמק"ט

מדבקה לגוף תאורה נאור993200259

MOON LED

משקלגובהקוטרגוון אורשטף אורהספקמק"ט

383201720W2000lm4000K
2.5 ק"ג90 מ"מ276 מ"מ

383201820W2000lm6500K

IP54
אטימות IK08 CLASS Iנורת לד CRI

80

GALAXY 

מידותגוון אורשטף אורהספקתאורמק"ט

38320181

עגול

20W1600lm
4000K

Ø225x55 מ"מ
383201826500k

38320183
30W2400lm

4000k
Ø310x65 מ"מ

383201846500k

38320185

מרובע

20W1600lm
4000K

235x235x60 מ"מ
383201866500k

38320187
30W2400lm

4000k
300x300x70 מ"מ

383201886500k

IP65
אטימות IK08 CLASS Iנורת לד CRI

80
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MAOR

מידותטווח חיישניםצבעגוון אורשטף אורהספקמק"ט

383051210W1080lm4000Kשחור

300x215x35 מ"מ180° / 8 מ'
383051310W1080lm6500Kשחור

383051410W1080lm4000Kלבן

383050910W1080lm6500Kלבן

IP67
נורת לדאטימות אנרגיה סולארית

תאורת חוץ - סולארית

פרפר LED סולארי

IP65
נורת לדאטימות IK08אנרגיה סולארית

מידהצבעגוון אוריעילות אוריתשטף אורהספקמק"ט

38305001.5W220lm147 lm/W6000K
שחור

96x83.4x152 מ"מ

38305011.5W220lm147 lm/W4000K

38305021.5W220lm147 lm/W6000K
לבן

38305031.5W220lm147 lm/W4000K

38305041.5W220lm147 lm/W6000K
אפור

38305051.5W220lm147 lm/W4000K

38305063.2W450lm141 lm/W4000Kלבן

38305076.8W950lm140 lm/W4000K
190x83.4x152 מ"מלבן

38305086.8W950lm140 lm/W6000K
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דקל - דוקרן גן סולארי
זמן עבודהזמן טעינהגוון אורשטף אורהספקמק"ט

38340262W200lm6500K5 שעות/10 שעות4.5 שעות

38340252W200lm4000K5 שעות/10 שעות4.5 שעות

38340272W200lm3000K5 שעות/10 שעות4.5 שעות

38340282W200lm5 שעות/10 שעות4.5 שעותירוק

38340292W200lmRGB5 שעות/10 שעות4.5 שעות

זוג מאריכים מודולארי לדוקרן גן סולארי3834024

IP65
נורת לדאטימות אנרגיה סולארית

תאורה | תאורת חוץ - סולארית
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תאורת חוץ - שטחים ציבוריים

CLASS I

IP66
אטימות IK10נורת לד תוצרת ספרד

JNX

משקלהתקנהגוון אוריעילות אוריתשטף אורהספקמק"ט

-28W2817lm101 lm/W---

237024

53W5534lm105 lm/W

3000K
H9.7 ק"ג

2370254000K

2370263000K
V12 ק"ג

2370274000K

-70W7513lm107 lm/W---

CLASS I

IP66
אטימות IK10נורת לד

פיזור אורהתקנהגוון אוריעילות אוריתשטף אורהספקמק"ט

-19W2000lm105 lm/W---

-25W3000lm120 lm/W---

-36W4000lm111 lm/W---

-42W5000lm119 lm/W---

237021

51W6000lm118 lm/W

3000KVBסימטרי

237022

4000K
VB

סימטרי

אסימטרי237023

237019SEאסימטרי צר

23702061W7000lm115 lm/W4000KPTאסימטרי

-78W9000lm115 lm/W---

-104W12000lm115 lm/W---

-140W15000lm107 lm/W---

תוצרת ספרד

CITYMAX

תאורה | תאורת חוץ - שטחים ציבוריים
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VEGA ROCK

CLASS I

IP54
אטימות IK08PL נורת

גובהרוחבאורךדגםצבעהספקמק"ט

383400118W
אפור

חלק

110 מ"מ80 מ"מ230 מ"מ
3834002118Wרפפה

383400218W
לבן

חלק

3834002218Wרפפה

IP65
אטימות IK07נורת לד CRI

80

CLASS III

גובהקוטראורךגוון אורשטף אורהספקמק"ט

3834033

6W

450lm3000K

217.5 מ"מ61.5 מ"מ103 מ"מ

3834034480lm5000K

3834031-RED

3834032-GREEN

3834030-BLUE

3834043

10W

750lm3000K

230 מ"מ80 מ"מ110 מ"מ

3834044800lm5000K

3834041-RED

3834042-GREEN

3834040-BLUE

VEGA SPIKE

תאורת חוץ - נוי וגינה

תאורה | תאורת חוץ - נוי וגינה
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VEGA GARDEN

קוטר בסיסגובהקוטרנורההספקמק"ט

383505126W עדE27165 מ"מ750 מ"מ145 מ"מ

38350518W עדE27110 מ"מ750 מ"מ100 מ"מ

383505118WLED120 מ"מ750 מ"מ108 מ"מ

IP65
אטימות

תאורה | תאורת חוץ - נוי וגינה
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תאורת חוץ - כבישים ורחובות

SARDES

משקלמידהעמעם DALIרשת הגנהגוון אורשטף אורהספקמק"ט

2353099

60W7000lm4000K

XX

6.5 ק"ג600x295x135 מ"מ
Xכולל2353096

2353108Xכולל

כוללכולל2353107

2353100

95W11000lm4000K

XX

8.5 ק"ג730x301x136 מ"מ
Xכולל2353097

2353110Xכולל

כוללכולל2353106

2353101

140W16000lm4000K

XX

10.3 ק"ג790x357x137 מ"מ
Xכולל2353098

2353111Xכולל

כוללכולל2353105

IP66
אטימות IK08נורת לד תוצרת אירופה

EU
CLASS I

תאורה | תאורת חוץ - כבישים ורחובות
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NXT

IP66
אטימות IK09נורת לד CLASS II תוצרת קנדה

מידהשטף אורדרייברהספקמספר לדיםדגם

NXT-C12

22W525mA2300lm

465x237x134 מ"מ

27W700mA2800lm

34W850mA3368lm

42W1050mA3930lm

48W1200mA4300lm

50W1250mA4400lm

NXT-S

12

14W350mA1550lm

589x287x134 מ"מ

17W450mA2000lm

20W525mA2160lm

23W600mA2570lm

27W700mA2900lm

24

28W350mA3230lm

35W450mA4070lm

41W525mA4600lm

46W600mA5000lm

54W700mA5750lm

36

42W350mA4900lm

52W450mA5950lm

60W525mA6720lm

69W600mA7540lm

80W700mA8520lm

NXT-M

48

53W350mA6660lm

750x300x134 מ"מ

68W450mA8280lm

80W525mA9250lm

92W600mA10170lm

108W700mA11420lm

60

65W350mA8130lm

84W450mA10190lm

99W525mA11720lm

113W600mA12520lm

133W700mA14090lm

72

78W350mA9750lm

100W450mA12080lm

117W525mA13750lm

135W600mA15160lm

158W700mA17160lm

 VEGA ROAD

CLASS I

IP65
אטימות IK08HID נורת

משקלגובהרוחבאורךנורההספקמק"ט

3810050170Wמטלהלייד/נל"ג

13 ק"ג285 מ"מ340 מ"מ710 מ"מ

3810055100Wנל"ג

3810050100Wמטלהלייד

3810060150Wמטלהלייד/נל"ג

3810065250Wמטלהלייד/נל"ג

3810075400Wנל"ג

3810070400Wמטלהלייד

E40ישיר לקו3810049

תאורה | תאורת חוץ - כבישים ורחובות
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HMAO

CLASS I

IP66
אטימות IK09נורת לד תוצרת אנגליה

משקלמידהיעילות אוריתשטף אורדרייברהספקמק"ט

-252W1050mA30000lm119 lm/W

23 ק"ג686x584x254 מ"מ 2369100376W1050mA44000lm117 lm/W

2369102490W1050mA58000lm118 lm/W

HIGH MAST גוף תאורה לעמודי

TWINY

משקלעובירוחבאורךעוצמת מקור אורהספקמק"ט

998906046W32Cd4 ק"ג182 מ"מ250 מ"מ340 מ"מ

תאורת אזהרה למטוסים

IP66
נורת לדאטימות על גג בניין CLASS Iתוצרת צרפת

תאורה ייעודית

תאורה | תאורה ייעודית
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LED תאורה נטענת

תאורה נטענת LED ניידת

LED פנסי יד/ראש

זמן עבודהזמן טעינההגנהסוללהמס' לדיםמק"ט

3880100602.8Ah 6Vclass II22 שעות20 שעות

3880101902.8Ah 6Vclass II16 שעות20 שעות

38801021202.8Ah 6Vclass II10 שעות20 שעות

זמן עבודהזמן טעינהסוללהמס' לדיםמק"ט

3880103212.8Ah 6V10 שעות16 שעות

תפוקה אוריתסוגמק"ט

180lmפנס ראש3880001

130lmפנס יד מתכתי3880005

תאורה נטענת

תאורה | תאורה נטענת

נורת לד

נורת לד

נורת לד
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תאורה | אביזרים לתאורה

אביזרים לתאורה

1312015ארמטורה חרסינה תקרה1312014ארמטורה חרסינה קיר

1050020בלדח דקורטיבי קומפלט תקני

1520051ארמטורה תקרה חיבור מהיר1520050ארמטורה קיר חיבור מהיר
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בית נורה בקליט
צבעסוגהברגהמק"ט

99840102E27שחורלתליה

998401021E27לבןלתליה

99840103E27לבןלתליה + טבעת לאהיל

99840104E14לבןלתליה + טבעת לאהיל

99840107E27שחורלתליה + טבעת לאהיל

99840105E14שחורלתליה + טבעת לאהיל

99840110E27שחורלקיר

99840111E27לבןלקיר

תאורה | אביזרים לתאורה

בית נורה חיבור מהיר
צבעסוגהברגהמק"ט

1520047E27לבןניפל

1520048E27לבןלתקרה

1520049E27לבןלקיר

בית נורה חרסינה
הברגהמק"ט

99820702E27

99820710E40
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מפסק ביניים
סוגמק"ט

2A שחור99323989

2A לבן99323990

חוט עם מפסק
צבעחתךאורךמק"ט

לבן1802x0.75 ס"מ993239922

שחור1802x0.75 ס"מ993239923

כבל גרלנדה + בתי נורה
אורך כוללכמות בתי נורהמק"ט

6 מטר38301055

11 מטר383010610

16 מטר383010715

21 מטר383010820

26 מטר3830108525

51 מטר3830108850

101 מטר3830109100

חוט ללא מפסק
צבעחתךאורךמק"ט

שחור1002x0.75 ס"מ904018

תאורה | אביזרים לתאורה
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נורות | נורות פריקה

נורות פריקה

נורות כספית

מצב התקנהתפוקה אוריתגוון אורמקדם צבעצבע זכוכיתקוטראורךבסיסהספקדגםמק"ט

695320004PHPL-N 125W/542 E27 SG125WE2746חלבי76 מ"מ173 מ"מRa4200K6200lmU

נורות מטל הלייד טובולרי

מצב התקנהתפוקה אוריתגוון אורמקדם צבעצבע זכוכיתאורךבסיסהספקדגםמק"ט

695320338PMASTER HPI-T Plus 250W/645 E40250WE4065שקוף255 מ"מRa4500K20500lmHOR

695320339PMASTER HPI-T Plus 400W/645 E40400WE4065שקוף286 מ"מRa4500K41000lmHOR

695320372PHPI-T 1000W/543 E40 220V1000WE4057שקוף382 מ"מRa4500K85000lmHOR

נורות מטל הלייד אגסי

מצב התקנהתפוקה אוריתגוון אורמקדם צבעצבע זכוכיתקוטראורךבסיסהספקדגםמק"ט

6953203731P MASTER HPI Plus
250W/645 BU E40

250WE4065מצופה91 מ"מ226 מ"מRa4500K18000lmBU

6953203732P MASTER HPI Plus
400W/645 BU E40

400WE4065מצופה122 מ"מ284 מ"מRa4500K32500lmBU
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נורות | נורות פריקה

נורות מטל הלייד קרמי אגסי

אורך חייםמצב התקנהתפוקה אוריתגוון אורמקדם צבעצבע זכוכיתקוטראורךבסיסהספקמק"ט

69532035170WE26/2792שקוף54 מ"מ138 מ"מRa4000K5100lmU20000h

695320354100WE26/2792שקוף54 מ"מ138 מ"מRa4000K8000lmU20000h

695320355150WE26/2792שקוף54 מ"מ138 מ"מRa4000K12000lmU20000h

נורות מסטר קולור 2 פינים

אורך חייםמצב התקנהתפוקה אוריתגוון אורמקדם צבעצבע זכוכיתקוטראורךבסיסהספקדגםמק"ט

695320424P CDM-TC
35W/830 G8.5

35WG8.581שקוף15 מ"מ85 מ"מRa3000K3100lmU12000h

695320425P CDM-TC
70W/842 G8.5

70WG8.589שקוף15 מ"מ85 מ"מRa4200K5900lmU12000h

695320426P CDM-TC Elite
70W/930 G8.5

70WG8.590שקוף15 מ"מ85 מ"מRa3000K7700lmU15000h

נורות מסטר קולור קרמיות

אורך חייםמצב התקנהתפוקה אוריתגוון אורמקדם צבעקוטראורךבסיסהספקדגםמק"ט

695320323PCDM-T 70W/830 G1270WG122084 מ"מ103 מ"מRa3000K6600lmU12000h

695320419PCDM-T Elite 70W/930 G1270WG122090 מ"מ103 מ"מRa3000K7800lmU15000h

695320322PCDM-T 70W/942 G1270WG122092 מ"מ103 מ"מRa4200K6600lmU12000h

695320326PCDM-T 150W/830 G12150WG122088 מ"מ110 מ"מRa3000K14000lmU12000h

נורות נל"ג אגסי

אורך חייםמצב התקנהתפוקה אוריתגוון אורמקדם צבעצבע זכוכיתקוטראורךבסיסהספקדגםמק"ט

695320101P SON 70W I
E27 CO

70WE2725מצופה71 מ"מ155 מ"מRa2000K5600lmU28000h



212www.erco.co.il

נורות | נורות פריקה

נורות נל"ג טובולרי

אורך חייםמצב התקנהתפוקה אוריתגוון אורמקדם צבעצבע זכוכיתקוטראורךבסיסהספקדגםמק"ט

695320113P SON-T 100W
E E40

100WE4025שקוף47 מ"מ209 מ"מRa2000K9000lmU28000h

695320114P SON-T 150W
E E40

150WE4025שקוף47 מ"מ209 מ"מRa2000K15000lmU28000h

695320115P SON-T 250W
E E40

250WE4025שקוף47 מ"מ255 מ"מRa2000K28000lmU28000h

695320116P SON-T 400W
E E40

400WE4025שקוף47 מ"מ286 מ"מRa2000K48000lmU28000h

695320117P SON-T
1000W E40

1000WE4025שקוף67 מ"מ390 מ"מRa2000K130000lmU20000h

נורות מטל הלייד אגסי אוטורגולטור

אורך חייםמצב התקנהתפוקה אוריתגוון אורמקדם צבעצבע זכוכיתקוטראורךבסיסהספקדגםמק"ט

695320374P MH std 400W
E40/41 ED37 U

400WE40/4165שקוף117.8 מ"מ292.1 מ"מRa3900K39000lmU20000h

695320375P MH std 1000W
E40/41 BT56 U

1000WE40/4165שקוף117.8 מ"מ390.5 מ"מRa3700K114000lmU12000h

695320376P MH std 1500W
E40/41 BT56 U

1500WE40/4165שקוף117.8 מ"מ390.5 מ"מRa3700K170000lmU12000h
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LED נורות | נורות

LED נורות

נורות LED דמוי ליבון

נורות LED כדור צבעוני

CRIעמעוםאורך חייםמתחתפוקה אוריתגוון אורהברגההספקמק"ט

461123503411WE27 3000K1000lm220V15,000 h80לא

461123503211WE27 4000K1050lm220V15,000 h80לא

461123503311WE27 6500K1100lm220V15,000 h80לא

461123506115WE27 3000K1300lm220V15,000 h80לא

461123506215WE27 4000K1380lm220V15,000 h80לא

46112350615WE27 6500K1450lm220V15,000 h80לא

עמעוםאורך חייםמתחגוון אורהברגההספקמק"ט

38301101WE27220כחולV30,000 hלא

38301111WE27220לבןV30,000 hלא

38301121WE27220אדוםV30,000 hלא

38301131WE27220ירוקV30,000 hלא

38301141WE27220צהובV30,000 hלא

38301151WE27220כתוםV30,000 hלא

38301161WE27220ורודV30,000 hלא

CRIעמעוםאורך חייםמתחתפוקה אוריתגוון אורהברגההספקמק"ט

695322568P10.5WE27 3000K1055lm220V15,000 h80לא

6953225680P10.5WE27 6500K1055lm220V15,000 h80לא

695322573P13WE27 3000K1400lm220V15,000 h80לא

6953225700P13WE27 6500K1400lm220V15,000 h80לא
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LED נורות | נורות

נורות LED כדור חלבי
CRIעמעוםאורך חייםמתחתפוקה אוריתגוון אורהברגההספקמק"ט

46112305115.5WE14 3000K500lm220V15,000 h80לא

46112305225.5WE14 4000K550lm220V15,000 h80לא

46112305215.5WE14 6500K550lm220V15,000 h80לא

CRIעמעוםאורך חייםמתחתפוקה אוריתגוון אורהברגההספקמק"ט

46112305415.5WE27 3000K500lm220V15,000 h80לא

46112305425.5WE27 4000K550lm220V15,000 h80לא

46112305315.5WE27 6500K550lm220V15,000 h80לא

CRIעמעוםאורך חייםמתחתפוקה אוריתגוון אורהברגההספקמק"ט

6953225158P5.5WE14 4000K520lm220V15,000 h80לא

69532251581P5.5WE14 6500K520lm220V15,000 h80לא

6953225156P5.5WE27 6500K470lm220V15,000 h80לא

CRIעמעוםאורך חייםמתחתפוקה אוריתגוון אורהברגההספקמק"ט

6953225155P5.5WE14 2700K470lm220V15,000 h80לא

6953225157P5.5WE14 4000K520lm220V15,000 h80לא

6953225159P5.5WE27 2700K470lm220V15,000 h80לא

נורות LED נר קרמית חלבית
CRIעמעוםאורך חייםמתחתפוקה אוריתגוון אורהברגההספקמק"ט

461123436WE14 3000K500lm220V15,000 h80לא

4611234406WE14 4000K550lm220V15,000 h80לא

461123446WE14 6500K550lm220V15,000 h80לא

CRIעמעוםאורך חייםמתחתפוקה אוריתגוון אורהברגההספקמק"ט

4611234216WE27 3000K500lm220V15,000 h80לא

4611234226WE27 4000K550lm220V15,000 h80לא

461123426WE27 6500K550lm220V15,000 h80לא

45mm

88m
m

35mm

106m
m
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LED נורות | נורות

נורות LED דקרויקה
CRIעמעוםאורך חייםמתחתפוקה אוריתגוון אורהברגההספקמק"ט

46112199825WMR16 3000K550lm12V15,000 h80לא

46112199835WMR16 4000K550lm12V15,000 h80לא

46112199815WMR16 6500K550lm12V15,000 h80לא

461120617WMR16 3000K350lm220V15,000 h80לא

461120637WMR16 4000K350lm220V15,000 h80לא

461120627WMR16 6500K350lm220V15,000 h80לא

CRIעמעוםאורך חייםמתחתפוקה אוריתגוון אורהברגההספקמק"ט

461121998047WGU103000K550lm220V15,000 h80לא

4611219980407WGU104000K550lm220V15,000 h80לא

461121998037WGU106500K550lm220V15,000 h80לא

CRIעמעוםאורך חייםמתחתפוקה אוריתגוון אורהברגההספקמק"ט

461121998087WGU103000K555lm220V15,000 h80כן

CRIעמעוםאורך חייםמתחתפוקה אוריתגוון אורהברגההספקמק"ט

695322546P5WGU5.32700K400lm12V15,000 h80לא

695322547P5WGU5.36500K435lm12V15,000 h80לא

695322545P4.5WGU5.33000K400lm220V15,000 h80לא

6953225450P4.5WGU5.36500K400lm220V15,000 h80לא

CRIעמעוםאורך חייםמתחתפוקה אוריתגוון אורהברגההספקמק"ט

695322535P5WGU102700K385lm220V15,000 h80לא

6953225350P5WGU103000K385lm220V15,000 h80לא

6953225351P5WGU104000K415lm220V15,000 h80לא

50mm

49m
m

59m
m

50mm
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נורות LED תואם 2 פינים
CRIעמעוםאורך חייםמתחתפוקה אוריתגוון אורהברגההספקמק"ט

46112353212.5WG4 3000K200lm12V15,000 h80לא

461123532102.5WG4 4000K200lm12V15,000 h80לא

46112353202.5WG4 6500K200lm12V15,000 h80לא

CRIעמעוםאורך חייםמתחתפוקה אוריתגוון אורהברגההספקמק"ט

461123530152.5WG9 3000K200lm220V15,000 h80לא

461123530172.5WG9 4000K200lm220V15,000 h80לא

461123530162.5WG9 6500K200lm220V15,000 h80לא

CRIעמעוםאורך חייםמתחתפוקה אוריתגוון אורהברגההספקמק"ט

46112353275WG9 2700K400lm220V15,000 h80כן

46112353265WG9 6500K400lm220V15,000 h80כן

נורות T8 LED צד אחד
CRIעמעוםאורך חייםמתחתפוקה אוריתגוון אורהברגההספקמק"ט

4611234589WG13 6500K810lm220V15,000 h80לא

46112346718WG13 6500K1620lm220V15,000 h80לא

4611234684022WG13 6500K2200lm220V25,000 h80לא

4611234581TUBE LED סטרטר לנורות

CRIעמעוםאורך חייםאורךתפוקה אוריתגוון אורהברגההספקמק"ט

6953223250P8WG13 6500K800lm60015,000 מ"מ h80לא

6953223290P16WG13 6500K1600lm120015,000 מ"מ h80לא

695322333P20WG13 6500K2000lm120015,000 מ"מ h80לא

6953223255P24WG13 4000K2400lm150015,000 מ"מ h80לא

LED נורות | נורות

PAR38 LED נורות
CRIעמעוםאורך חייםמתחתפוקה אוריתגוון אורהברגההספקמק"ט

46111038613WE27 3000K1200lm220V15,000h80לא

461110386013WE27 4000K1200lm220V15,000h80לא

46111038513WE27 6500K1200lm220V15,000h80לא

46111038713WE27 800כחולlm220V15,000h80לא

46111038813WE27 800ירוקlm220V15,000h80לא

46111038913WE27 800אדוםlm220V15,000h80לא
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נורות | נורות LED פחם

נורת LED פחם גלוב
CRIאורך חיים )שעות(קוטרעמעוםתפוקה אוריתגוון אורהברגההספקמק"ט

69532251597P6WE27 2700K806lm9515,00080 מ"מלא

נורת LED פחם גלוב עמעום
CRIאורך חיים )שעות(קוטרעמעוםתפוקה אוריתגוון אורהברגההספקמק"ט

6953225161P7WE27 2700K806lm9515,00080 מ"מכן

נורת LED פחם גלוב זהב
CRIאורך חיים )שעות(קוטרעמעוםתפוקה אוריתגוון אורהברגההספקמק"ט

6953225162P7WE27 2700K630lm12515,00080 מ"מכן

נורת LED פחם אגס
CRIאורך חיים )שעות(קוטרעמעוםתפוקה אוריתגוון אורהברגההספקמק"ט

69532251596P6WE27 2700K806lm6415,00080 מ"מלא

נורות LED פחם
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נורת LED פחם אגס עמעום
CRIאורך חיים )שעות(קוטרעמעוםתפוקה אוריתגוון אורהברגההספקמק"ט

6953225160P7WE27 2700K806lm6415,00080 מ"מכן

נורת LED פחם נר זהב
CRIאורך חיים )שעות(קוטרעמעוםתפוקה אוריתגוון אורהברגההספקמק"ט

69532251593P5WE14 2500K410lm3515,00080 מ"מכן

נורת LED פחם נר עמעום
CRIאורך חיים )שעות(קוטרעמעוםתפוקה אוריתגוון אורהברגההספקמק"ט

69532251595P4.5WE14 2700K470lm3515,00080 מ"מכן

נורת LED פחם טיפה עמעום
CRIאורך חיים )שעות(קוטרעמעוםתפוקה אוריתגוון אורהברגההספקמק"ט

69532251594P5WE14 2700K470lm3515,00080 מ"מכן

נורות | נורות LED פחם
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נורות | נורות פלורסנט

נורות פלורסנט

נורות פלורסנט רגילות

תפוקה אוריתגוון אורמקדם צבעקוטראורךבסיסהספקדגםמק"ט

695321032TLD 18W/33-640CW18WG132663 מ"מ604 מ"מRa4100K1200lm

695321031TLD 18W/54-765 DL18WG132672 מ"מ604 מ"מRa6200K1050lm

695321042TLD 36W/33-640 CW36WG132663 מ"מ1213.6 מ"מRa4100K2850lm

695321041TLD 36W/54-765 DL36WG132672 מ"מ1213.6 מ"מRa6200K2500lm

נורות פלורסנט סופר 80

תפוקה אוריתגוון אורמקדם צבעקוטראורךבסיסהספקדגםמק"ט

695321103MASTER TLD Super 80 18W/830 WW18WG132685 מ"מ604 מ"מRa3000K1350lm

695321102MASTER TLD Super 80 18W/840 CW18WG132685 מ"מ604 מ"מRa4000K1350lm

695321101MASTER TLD Super 80 18W/865 DL18WG132685 מ"מ604 מ"מRa6500K1300lm

695321123MASTER TLD Super 80 36W/830 WW36WG132685 מ"מ1213.6 מ"מRa3000K3350lm

695321122MASTER TLD Super 80 36W/840 CW36WG132685 מ"מ1213.6 מ"מRa4000K3350lm

695321121MASTER TLD Super 80 36W/865 DL36WG132685 מ"מ1213.6 מ"מRa6500K3250lm

695321142MASTER TLD Super 80 58W/840 CW58WG132685 מ"מ1514.2 מ"מRa4000K5240lm

695321141MASTER TLD Super 80 58W/865 DL58WG132685 מ"מ1514.2 מ"מRa6500K5000lm
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נורות | נורות פלורסנט

נורות פלורסנט למקרר ויטרינה

תפוקה אוריתגוון אורמקדם צבעקוטראורךבסיסהספקדגםמק"ט

695321271MASTER TLD Super 80 30W/840 CW30WG132685 מ"מ908.8 מ"מRa4000K2400lm

695321272MASTER TLD Super 80 36W-1/830 WW36WG132685 מ"מ984.2 מ"מRa3000K3100lm

סטרטרים לנורות פלורסנט

מתחהספקדגםמק"ט

695321382STARTER S2  4-22W4-22W220-240V

695321381STARTER S10 4-65W4-65W220-240V

נורות פלורסנט דקות

תפוקה אוריתגוון אורמקדם צבעקוטראורךבסיסהספקדגםמק"ט

695321613TL5 Essential HE CH 14W/830 WW14WG51682 מ"מ563.2 מ"מRa3000K1350lm

695321612TL5 Essential HE CH 14W/840 CW14WG51682 מ"מ563.2 מ"מRa4000K1350lm

695321611TL5 Essential HE CH 14W/865 CDL14WG51682 מ"מ563.2 מ"מRa6500K1260lm

695321633TL5 Essential HE CH 28W/830 WW28WG51682 מ"מ1163.2 מ"מRa3000K2900lm

695321632TL5 Essential HE CH 28W/840 CW28WG51682 מ"מ1163.2 מ"מRa4000K2900lm

695321631TL5 Essential HE CH 28W/865 CDL28WG51682 מ"מ1163.2 מ"מRa6500K2700lm

695321683MASTER TL5 HO 54W/830 WW54WG51685 מ"מ1163.2 מ"מRa3000K5000lm

695321682MASTER TL5 HO 54W/840 CW54WG51685 מ"מ1163.2 מ"מRa4000K5000lm

695321681MASTER TL5 HO 54W/865 CDL54WG51685 מ"מ1163.2 מ"מRa6500K4650lm

695321693MASTER TL5 HO 80W/830 WW80WG51685 מ"מ1463.2 מ"מRa3000K7000lm

695321692MASTER TL5 HO 80W/840 CW80WG51685 מ"מ1463.2 מ"מRa4000K7000lm

695321691MASTER TL5 HO 80W/865 CDL80WG51685 מ"מ1463.2 מ"מRa6500K6650lm

נורות פלורסנט מיני

תפוקה אוריתגוון אורמקדם צבעקוטראורךבסיסהספקדגםמק"ט

695321262TL Mini 8W/33-640 CW8WG51660 מ"מ302.5 מ"מRa4100K410lm

695321263TL Mini 8W/54-765 DL8WG51675 מ"מ302.5 מ"מRa6200K340lm
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T5 משנקים אלקטרונים לפלורסנט

T8 משנקים אלקטרונים לפלורסנט

כמות נורותמתאים להספקמק"ט

695324550P14W4 3 או

695324540P14W/28W/35W2

695324568P28W/35W/49W/80W2

695324566P54W2

כמות נורותמתאים להספקמק"ט

695324524P18W4 3 או

695324525P36W1

695326813P36W2

695324528P58W2

נורות | נורות פלורסנט
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נורות | נורות חסכוניות

נורות חסכוניות

PL-C נורות פלורסנט קומפקטיות

תפוקה אוריתגוון אורמקדם צבעאורךבסיסכמות פיניםהספקדגםמק"ט

695323113PMASTER PL-C/2P CH 10W/840 CW10W2G24d-1116.482 מ"מRa4000K600lm

695323125PMASTER PL-C/2P CH 13W/827 WW13W2G24d-1138.482 מ"מRa2700K900lm

695323124PMASTER PL-C/2P CH 13W/830 WW13W2G24d-1138.482 מ"מRa3000K900lm

695323123PMASTER PL-C/2P CH 13W/840 CW13W2G24d-1138.482 מ"מRa4000K900lm

695323135PMASTER PL-C/2P CH 18W/827 WW18W2G24d-2150.482 מ"מRa2700K1200lm

695323134PMASTER PL-C/2P CH 18W/830 WW18W2G24d-2150.482 מ"מRa3000K1200lm

695323133PMASTER PL-C/2P CH 18W/840 CW18W2G24d-2150.482 מ"מRa4000K1200lm

695323145PMASTER PL-C/2P CH 26W/827 WW26W2G24d-3171.482 מ"מRa2700K1800lm

695323144PMASTER PL-C/2P CH 26W/830 WW26W2G24d-3171.482 מ"מRa3000K1800lm

695323143PMASTER PL-C/2P CH 26W/840 CW26W2G24d-3171.482 מ"מRa4000K1800lm

695323263PMASTER PL-C/4P CH 13W/840 CW13W4G24d-1130.982 מ"מRa4000K900lm

695323267PMASTER PL-C/4P CH 18W/827 WW18W4G24d-2142.983 מ"מRa2700K1200lm

695323266PMASTER PL-C/4P CH 18W/840 CW18W4G24d-2142.982 מ"מRa4000K1200lm

695323277PMASTER PL-C/4P CH 26W/830 WW26W4G24d-3163.983 מ"מRa3000K1760lm

695323268PMASTER PL-C/4P CH 26W/840 CW26W4G24d-3163.982 מ"מRa4000K1760lm
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נורות | נורות חסכוניות

PL-S נורות פלורסנט קומפקטיות

תפוקה אוריתגוון אורמקדם צבעאורךבסיסכמות פיניםהספקדגםמק"ט

695323015MASTER PL-S/2P 7W/827 WW7W2G2313582 מ"מRa2700K405lm

695323013MASTER PL-S/2P 7W/840 CW7W2G2313582 מ"מRa4000K405lm

695323259MASTER PL-S/4P 9W/827 WW9W42G7151.182 מ"מRa2700K600lm

695323255MASTER PL-S/4P 9W/840 CW9W42G7151.182 מ"מRa4000K600lm

695323257MASTER PL-S/4P 11W/840 CW11W42G7219.982 מ"מRa4000K900lm

PL-L נורות פלורסנט קומפקטיות

תפוקה אוריתגוון אורמקדם צבעאורךבסיסכמות פיניםהספקדגםמק"ט

695323215PMASTER PL-L/4P 18W/827 WW18W42G11226.682 מ"מRa2700K1200lm

695323214PMASTER PL-L/4P 18W/830 WW18W42G11226.682 מ"מRa3000K1200lm

695323213PMASTER PL-L/4P 18W/840 CW18W42G11226.682 מ"מRa4000K1200lm

695323225PMASTER PL-L/4P 24W/827 WW24W42G11321.682 מ"מRa2700K1800lm

695323224PMASTER PL-L/4P 24W/830 WW24W42G11321.682 מ"מRa3000K1800lm

695323223PMASTER PL-L/4P 24W/840 CW24W42G11321.682 מ"מRa4000K1800lm

695323235PMASTER PL-L/4P 36W/827 WW36W42G11416.682 מ"מRa2700K2900lm

695323234PMASTER PL-L/4P 36W/830 WW36W42G11416.682 מ"מRa3000K2900lm

695323233PMASTER PL-L/4P 36W/840 CW36W42G11416.682 מ"מRa4000K2900lm

695323244PMASTER PL-L/4P 55W/830 WW55W42G11541.682 מ"מRa3000K4800lm

695323243PMASTER PL-L/4P 55W/840 CW55W42G11541.682 מ"מRa4000K4800lm

PL-T נורות פלורסנט קומפקטיות

תפוקה אוריתגוון אורמקדם צבעאורךבסיסכמות פיניםהספקדגםמק"ט

695323291PMASTER PL-T/4P 42W/840 CW42W4GX24q-4160.782 מ"מRa4000K3200lm
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נורות | נורות הלוגן

נורות הלוגן

נורות קוורץ

אורך חייםתפוקה אוריתגוון אורמקדם צבעצבע זכוכיתקוטראורךבסיסהספקדגםמק"ט

695322401P
 Plusline ES Compact
 78mm 2y 80W R7s
230V 1BB

80WR7s/18100שקוף11 מ"מ78 מ"מRa2900K1415lm2000h

695322402P
 Plusline ES Compact
 78mm 2y 120W R7s
230V 1BB

120WR7s/18100שקוף11 מ"מ78 מ"מRa2900K2220lm2000h

695322403P
 Plusline ES Small
 118mm 2y 120W R7s
230V 1BB

120WR7s/18100שקוף11 מ"מ78 מ"מRa2900K2220lm2000h

695322404P
 Plusline ES Small
 118mm 2y 160W R7s
230V 1BB

160WR7s/18100שקוף11 מ"מ118 מ"מRa2900K3100lm2000h

695322405P
 Plusline ES Small
 118mm 2y 240W R7s
230V 1BB

230WR7s/18100שקוף11 מ"מ158 מ"מRa2900K4900lm2000h

695322406P
 Plusline ES Small
 118mm 2y 400W R7s
230V 1BB

400WR7s/18100שקוף11 מ"מ198 מ"מRa2900K8600lm2000h
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LED נורות | סרטי

LED סרטי

LED סרטי
מתחתפוקה אוריתצבע אוראורךמספר לדיםתיאורמק"ט

3000K)5M( 1200lm12V 5 מטר60סטריפ 461130023528

6000K)5M( 1300lm12V 5 מטר60סטריפ 4611300113528

5M( 1200lm12V(כחול 5 מטר60סטריפ 461130013528

5M( 1200lm12V(אדום 5 מטר60סטריפ 4611300303528

5M( 1200lm12V(ירוק 5 מטר60סטריפ 4611300313528

3000K)5M( 2400lm12V 5 מטר120סטריפ 4611301103528

6000K)5M( 2600lm12V 5 מטר120סטריפ 46113010913528

5M( 2400lm12V(כחול 5 מטר120סטריפ 46113010923528

3000K)5M( 3700lm12V 5 מטר60סטריפ 46113015050

6000K)5M( 3700lm12V 5 מטר60סטריפ 46113005050

5M( 3700lm12V(כחול 5 מטר60סטריפ 461130005050

RGB )5M( 3700lm12V 5 מטר60סטריפ 461130055050
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LED נורות | סרטי

סרטי LED מוגני מים
מתחתפוקה אוריתצבע אוראורךמספר לדיםתיאורמק"ט

3000K)5M( 1400lm12V 5 מטר60סטריפ 461130063528

6000K)5M( 1300lm12V 5 מטר60סטריפ 4611300513528

5M( 1300lm12V(כחול 5 מטר60סטריפ 461130083528

5M( 1300lm12V(אדום 5 מטר60סטריפ 4611300803528

5M( 1300lm12V(ירוק 5 מטר60סטריפ 4611300813528

3000K)5M( 2400lm12V 5 מטר120סטריפ 4611300843528

6000K)5M( 2600lm12V 5 מטר120סטריפ 4611300833528

3000K)5M( 3700lm12V 5 מטר60סטריפ 46113035050

6000K)5M( 3800lm12V 5 מטר60סטריפ 46113025050

RGB )5M( 3700lm12V  5 מטר60סטריפ 461130315050

הערותמתחאמפרהספקמק"ט

291038150W4A12Vכולל כבל

2910381560W5A12Vכולל כבל

הערותמתחאמפרהספקמק"ט

2910382100W8A12V-

2910383150W12.5A12Vכולל כבל ומחבר

2910384180W15A12V-

2910385200W16.7A12V2 יציאות

2910387350W29A12V-

LED ספקי כח לסרטי
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מובילים | צינורות PG ואביזרים

צינורות PG ואביזרים

מידהמק"ט

1020102PG 9

1020105PG 11

1020107PG 13

1020109PG 16

1020111PG 21

1020113PG 29

1020115PG 36

1020117PG 48

מידהמק"ט

1020103PG 9

1020104PG 11

1020106PG 13

1020108PG 16

1020110PG 21

1020112PG 29

1020114PG 36

1020116PG 48

צינור גמיש שחור

צינור גמיש אפור
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מובילים | צינורות PG ואביזרים

מידהמק"ט

10201031PG 9

10201051PG 11

10201071PG 13

10201081PG 16

10201111PG 21

10201131PG 29

10201151PG 36

10201171PG 48

צינור גמיש לבן

כניסה לצינור גמיש/אום פלסטי שחור
מידהמק"ט אוםמק"ט כניסה

102020011020250PG 7

10202021020253PG 9

10202041020255PG 11

10202061020257PG 13

10202081020259PG 16

10202101020261PG 21

10202121020263PG 29

10202141020265PG 36

10202161020267PG 48

מידהמק"ט אוםמק"ט כניסה

102020021020251PG 7

10202031020252PG 9

10202051020254PG 11

10202071020256PG 13

10202091020258PG 16

10202111020260PG 21

10202131020262PG 29

10202151020264PG 36

10202171020266PG 48

כניסה לצינור גמיש/אום פלסטי אפור

מידהמק"ט

10201032PG 9

10201052PG 11

10201072PG 13

10201091PG 16

צנור גמיש אדום
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מובילים | צינורות PG ואביזרים

מידהמק"ט

908002PG 7

908004PG 9

908006PG 11

908008PG 13.5

908010PG 16

908012PG 21

908014PG 29

908016PG 36

908018PG 42

908020PG 48

908022M20

908019M25

כניסת אנטיגרון + אום

מידהמק"ט

10211075/8"

10211093/4"

10211111"

10211131 1/4"

10211151 1/2"

10211172"

צינור מתכתי משוריין שחור

מידהמק"ט

10211215/8"

10211233/4"

10211251"

10211271 1/4"

10211291 1/2"

10211312"

כניסה+אום מתכת לצינור משוריין
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מובילים | תעלות

תעלות

מידהמק"ט

6601178350x12

6601178175x17

גובהרוחבמק"ט

25 מ"מ25 מ"מ4650003

40 מ"מ25 מ"מ4650004

60 מ"מ25 מ"מ4650005

40 מ"מ40 מ"מ4650006

60 מ"מ40 מ"מ4650007

40 מ"מ60 מ"מ4650008

60 מ"מ60 מ"מ4650009

80 מ"מ60 מ"מ46500101

60 מ"מ80 מ"מ4650010

80 מ"מ80 מ"מ4650011

60 מ"מ100 מ"מ4650012

80 מ"מ100 מ"מ4650013

60 מ"מ120 מ"מ4650014

80 מ"מ120 מ"מ4650015

PVC תעלת דריכה

תעלה מחורצת

Made in ITALY

Made in ITALY
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דן קרינסקי | מנהל תחום מערכות תמיכה ופרישת כבלים

www.erco.co.il

נייד. 054-3064067 
DanK@erco.co.il .פקס. 073-2020003     מייל

המוצרים נבדקו במעבדות מאושרות ועומדים בכל התקנים הדרושים

כל הזכויות שמורות © אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם, להקליט, לשדר, לקלוט
ו/או לאכסן במאגר מידע בכל דרך ו/או אמצעי מכני, דיגיטלי, אופטי, מגנטי ו/או אחר.

לקוח נכבד !

ציוד החשמל  וסיטונאית, המובילה את שוק  יבואנית  בע"מ,  חברת ארכה 
והתאורה בישראל, גאה לייצג בלעדית את  גרמניה, מהמובילות 

.E90 והוותיקות בתחומה ובכלל זה מערכות

בנוסף, חברת ארכה מיצגת בישראל את חברת BAKS פולין, מהמתקדמות 
ופרישת  תמיכה  מערכות  בתחום  שנים  רבת  מומחיות  לחברה  והחדשניות. 
כבלים ובפרט מערכות E90 העומדים בכל התקנים האירופאים המחמירים.

אם הפרויקט הוא אוניברסיטה, מתחם משרדים, תחנת כח, או מכון טיהור 
שיטות,  במגוון  הכבלים  ותמיכת  לפרישה  הפתרונות  את  יש  לנו  שפכים, 
מתחת  מהתקרה,  להתבצע  יכולה  ההתקנה  וצבעים!  ציפויים  חומרים, 

לתקרה, מהקיר, לנו הפתרון!

כבלים  ופרישת  לתמיכה  מערכות   BAKS ולחברת  לחברת  
עמידות לאש E90 בתקן DIN 4102-12 מהמתקדמות בעולם המיוצרות 

בטכנולוגיות חדשניות, תוך שימת דגש על התקנה מהירה וקלה.

חברת ארכה בע"מ יבואנית ומשווקת כבלים עמידים לאש E90 מהחברות 
המובילות בעולם ולכן באפשרותנו להציע ללקוח מערכת מושלמת עמידה 
לאש הכוללת כבלים, קופסאות חיבורים ומערכות פרישה ותמיכת כבלים 
חשמל  הספקת  שריפה  בזמן  המבטיחה  מושלמת  מערכת  יחדיו  היוצרים 

רציפה לנקודות חיוניות כמו מפוחים, גנרטורים ומעליות.

יום מהמרכז הלוגיסטי  ברשות החברה צי משאיות הובלה היוצאות מידי 
במודיעין ומספקות סחורה לכל קצוות הארץ ישירות ללקוח או לאתר. 

הצוות המקצועי והמיומן של חברת ארכה בע"מ עומד לשרותכם
לכל מידע שיידרש. נשמח לראותכם בין שאר אלפי לקוחותינו המרוצים.

בברכה
ארכה בע"מ
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תכולה מירבית של כבלים בתעלות עם מכסה סגור 

תעלה בגובה 60 מ"מ

סוג הכבל  
N2XY

Ø חיצוני
מ"מ

משקל
ק"ג/מטר

רוחב תעלה 
100 מ"מ

כמות ביחידות

רוחב תעלה 
200 מ"מ

כמות ביחידות

רוחב תעלה 
300 מ"מ

כמות ביחידות

רוחב תעלה 
400 מ"מ

כמות ביחידות

רוחב תעלה 
500 מ"מ

כמות ביחידות

רוחב תעלה 
600 מ"מ

כמות ביחידות

4X2.5    RE 14 0.30 22 43 65 85 110 130
4X6       RE 16 0.51 15 29 43 58 72 86
4X10     RE 19 0.73 12 23 34 46 58 68
4X16     RE 22 1.05 9 17 26 35 43 52
4X25     RE 26 1.55 6 12 18 24 31 36

4X50    SM 30 2.40 3 10 14 18 23 28
4X95    SM 38 4.30 2 4 6 9 10 12
4X120  SM 41 5.30 2 3 5 6 9 10
4X185  SM 50 8.05 1 3 4 6 7 8
4X240  SM 56 10.35 1 2 4 5 6 7

תעלה בגובה 85 מ"מ

סוג הכבל  
N2XY

Ø חיצוני
מ"מ

משקל
ק"ג/מטר

רוחב תעלה 
100 מ"מ

כמות ביחידות

רוחב תעלה 
200 מ"מ

כמות ביחידות

רוחב תעלה 
300 מ"מ

כמות ביחידות

רוחב תעלה 
400 מ"מ

כמות ביחידות

רוחב תעלה 
500 מ"מ

כמות ביחידות

רוחב תעלה 
600 מ"מ

כמות ביחידות

4X2.5    RE 14 0.30 30 60 90 120 150 182
4X6       RE 16 0.51 20 40 60 80 100 120
4X10     RE 19 0.73 16 32 49 65 80 98
4X16     RE 22 1.05 13 25 36 50 62 74
4X25     RE 26 1.55 9 17 26 35 44 52

4X50    SM 30 2.40 7 13 20 26 33 40
4X95    SM 38 4.30 2 4 6 9 10 12
4X120  SM 41 5.30 2 3 5 6 9 10
4X185  SM 50 8.05 1 3 4 6 7 8
4X240  SM 56 10.35 1 2 4 5 6 7

תעלה בגובה 110 מ"מ

סוג הכבל  
N2XY

Ø חיצוני
מ"מ

משקל
ק"ג/מטר

רוחב תעלה 
100 מ"מ

כמות ביחידות

רוחב תעלה 
200 מ"מ

כמות ביחידות

רוחב תעלה 
300 מ"מ

כמות ביחידות

רוחב תעלה 
400 מ"מ

כמות ביחידות

רוחב תעלה 
500 מ"מ

כמות ביחידות

רוחב תעלה 
600 מ"מ

כמות ביחידות

4X2.5    RE 14 0.30 38 75 115 150 190 230
4X6       RE 16 0.51 25 50 80 100 130 145
4X10     RE 19 0.73 20 40 60 80 100 110
4X16     RE 22 1.05 15 30 50 60 75 77
4X25     RE 26 1.55 10 20 30 40 55 57

4X50    SM 30 2.40 8 15 25 30 40 45
4X95    SM 38 4.30 2 4 6 9 10 12
4X120  SM 41 5.30 2 3 5 6 9 10
4X185  SM 50 8.05 1 3 4 6 7 8
4X240  SM 56 10.35 1 2 4 5 6 7

60

85

110
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תעלות מחורצות ואביזרים מפח מגלוון
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תעלות מחורצות ואביזרים מפח מגלוון

50
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תעלות מחורצות ואביזרים מפח מגלוון

 50X50 מחבר לתעלת פח מחורצת

לכל 3 מטר תעלה - 2 מחברים
המחברים כוללים ברגים 

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8910011258604RVV 5013544

תעלת פח מחורצת  50X50 מ"מ
עם פתחים ליציאת כבלים 

אורך התעלה 3000 מ"מ
B        H         עובידגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8910001257706RSV 50.0501.55050

50X50 מכסה לתעלת פח מחורצת

כולל בריחים לנעילת המכסה לתעלה
רוחבעובידגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8910006258109RDSV 500.8050

50

50

מסגרת הגנת כבלים מפוליפרופילן נטול הלוגן

צבע שחור
B        H         לפתחדגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8910016946761KSR 20 A5814.5צד
8910021946778KSR 30 A5824תחתון

לכל 3 מטר תעלה - 2 מחברים ישרים בתשלום
RVV 50 :מק"ט ארכה: 8910011  דגם
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תעלות מחורצות ואביזרים מפח מגלוון

60
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תעלות מחורצות ואביזרים מפח מגלוון

RLVC - תעלת פח מחורצת גובה 60 מ"מ

אורך התעלה 3000 מ"מ, כולל מחבר מהיר מובנה בתעלה
מסופק בורג ואום לכל דופן לשמירת רצף הארקה

B        H         עובידגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8910026948178RLVC 60.1000.7510060
8910031948161RLVC 60.2000.7520060
8910036947300RLVC 60.3000.7530060
8910041947317RLVC 60.4000.9040060
8910046948215RLVC 60.5000.9050060
8910051948222RLVC 60.6000.9060060

60

KF... - תעלת פח מחורצת גובה 60 מ"מ

אורך התעלה 3000 מ"מ, כולל מחבר מהיר מובנה בתעלה
B        H         עובידגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8910026B161223KFL100H60/30.7010060
8910031B161623KFL200H60/30.7020060
8910036B161823KFL300H60/30.7030060
8910041B162023KFL400H60/30.7040060
8910046B163123KFJ500H60/31.0050060
8910051B163223KFJ600H60/31.0060060

60

RLVC 60.100 )S, F, E3, E5(
RLVC 60.200-60.300 )S, F(
RLVC 60.200-60.600 )E3, E5(
RLVC 60.400-RLVC 60.600 )S, F(

מרחק בין תומכים במטרים

דם
 א

קל
ש

 מ
לא

 ל
"ג

בק
ס 

ומ
ע

מרחק בין תומכים במטרים

עובי

דם
 א

קל
ש

 מ
לא

 ל
"ג

בק
ס 

ומ
ע
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תעלות מחורצות ואביזרים מפח מגלוון

 RS - תעלת פח מחורצת גובה 60 מ"מ

עובי פח 1.5 מ"מ, אורך התעלה 3000 מ"מ
כולל מחבר וברגים

B        H         עובידגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8910056222605RS 60.1001.510060
8910061222803RS 60.2001.520060
8910066223008RS 60.3001.530060
8910071223206RS 60.4001.540060
8910076223404RS 60.5001.550060
8910081223602RS 60.6001.560060

60

זוית 90º לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים, המחבר מובנה בזוית

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8910116210305RESK 50.0505250
8910121226009RES 60.10010260
8910126226207RES 60.20020260
8910131226405RES 60.30030260
8910136226504RES 60.40040260
8910141226603RES 60.50050260
8910146226702RES 60.60060260

50 60

זוית 45º לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים, המחבר מובנה בזוית

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8910086225200RBA 60.10010260
8910091225408RBA 60.20020260
8910096225606RBA 60.30030260
8910101225705RBA 60.40040260
8910106225804RBA 60.50050260
8910111225903RBA 60.60060260

60

RS 60.100-600
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תעלות מחורצות ואביזרים מפח מגלוון

הסתעפות צלב לתעלת פח מחורצת 

כולל ברגים, המחבר מובנה בהסתעפות

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8910186229604RKS 60.10010260
8910191229802RKS 60.20020260
8910196230006RKS 60.30030260
8910201230105RKS 60.40040260
8910206230204RKS 60.50050260
8910211230303RKS 60.60060260

60

קשת אנכית מתכווננת לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8910216230402RGS 60.10010060
8910221230600RGS 60.20020060
8910226230808RGS 60.30030060
8910231230907RGS 60.40040060
8910236231003RGS 60.50050060
8910241231102RGS 60.60060060

60

מחבר פינתי לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים

H        דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8910246227600REK 6060

60

הסתעפות T לתעלת פח מחורצת 

כולל ברגים, המחבר מובנה בהסתעפות

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8910151211104RTSK 50.0505250
8910156228805RTS 60.10010260
8910161229000RTS 60.20020260
8910166229208RTS 60.30030260
8910171229307RTS 60.40040260
8910176229406RTS 60.50050260
8910181229505RTS 60.60060260

50 60

RTSK 50.050

RTS 60...
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תעלות מחורצות ואביזרים מפח מגלוון

ברגים ואומים

דגםתאורמק"ט ספקמק"ט ארכה
FLM 6X12לתעלות מחורצות מפח מגולוון8910251206209
FLM 6X12 Fלתעלות מחורצות בגלוון חם בטבילה8910256206407
FLM 6X12 E3לתעלות מחורצות מנירוסטה8910261343805
8910266206902FLM 10X25 F
8910271343881FLM 10X25 E3

פלטה להרכבת אביזרים לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים

דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8910321206148RMP 130

מחבר זוית והצרה לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8910276763603RAW 60.30030060

60

מחבר לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8910291271702RV  60.1009649
8910296271900RV  60.20019649
8910301272105RV  60.30029649
8910306272204RV  60.40039649
8910311272303RV  60.50049649
8910316272402RV  60.60059649

מחבר ציר לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים

H        דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8910281227709RGV 6047

מחיצה לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים

H        דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8910286225002RW 6055

60

60

60
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תעלות מחורצות ואביזרים מפח מגלוון

Dan   Krynski

85
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תעלות מחורצות ואביזרים מפח מגלוון

RL - תעלת פח מחורצת גובה 85 מ"מ

עובי פח 0.9 - 1.0 מ"מ, אורך התעלה 3000 מ"מ
כולל מחבר וברגים

B        H         עובידגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8910476232802RL 85.1000.910085
8910481233007RL 85.2001.0020085
8910486233205RL 85.3001.0030085
8910491233403RL 85.4001.0040085
8910496233601RL 85.5001.0050085
8910501233809RL 85.6001.0060085

85

RS - תעלת פח מחורצת גובה 85 מ"מ

אורך התעלה 3000 מ"מ, עובי 1.5 מ"מ
כולל מחבר וברגים

B        H         עובידגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8910506235209RS 85.1001.510085
8910511235407RS 85.2001.520085
8910516235605RS 85.3001.530085
8910521235803RS 85.4001.540085
8910526236008RS 85.5001.550085
8910531236206RS 85.6001.560085

85

זוית 45º לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים, המחבר מובנה בזוית

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8910536237807RBA 85.10010285
8910541237906RBA 85.20020285
8910546238002RBA 85.30030285
8910551238101RBA 85.40040285
8910556238200RBA 85.50050285
8910558238309RBA 85.60060285

85

RL 85.100-600

RS 85.100-600
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תעלות מחורצות ואביזרים מפח מגלוון

זוית 90º לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים, המחבר מובנה בזוית

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8910561238408RES 85.10010285
8910566238507RES 85.20020285
8910571238606RES 85.30030285
8910576238705RES 85.40040285
8910581238804RES 85.50050285
8910586238903RES 85.60060285

85

קשת אנכית מתכווננת לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8910651241804RGS 85.10010085
8910656241903RGS 85.20020085
8910661242009RGS 85.30030085
8910666242108RGS 85.40040085
8910671242207RGS 85.50050085
8910676242306RGS 85.60060085

85

הסתעפות T לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים, המחבר מובנה בהסתעפות

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8910591240609RTS 85.10010285
8910596240708RTS 85.20020285
8910601240807RTS 85.30030285
8910606240906RTS 85.40040285
8910611241002RTS 85.50050285
8910616241101RTS 85.60060285

85

הסתעפות צלב לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים, המחבר מובנה בהסתעפות

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8910621241200RKS 85.10010285
8910626241309RKS 85.20020285
8910631241408RKS 85.30030285
8910636241507RKS 85.40040285
8910641241606RKS 85.50050285
8910646241705RKS 85.60060285

85
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תעלות מחורצות ואביזרים מפח מגלוון

מחבר זוית והצרה לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8910686243358RAW 85.30030085

85

מחבר ציר לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים

H        דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8910691239702RGV 8573

85

מחיצה לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים

H        דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8910696237609RW 8580

85

מחבר לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8910701272501RV 85.1009774
8910706272600 RV 85.20019774
8910711272709RV 85.30029774
8910716272808RV 85.40039774
8910721272907RV 85.50049774
8910726273003RV 85.60059774

85

מחבר פינתי לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים

H        דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8910681239603REK 8585

85
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תעלות מחורצות ואביזרים מפח מגלוון

110
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תעלות מחורצות ואביזרים מפח מגלוון

 RL - תעלת פח מחורצת גובה 110 מ"מ

אורך התעלה 3000 מ"מ
כולל מחבר וברגים

B        H         עובידגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8910731243402RL110.1000.9100110
8910736243501RL110.2001.00200110
8910741243600RL110.3001.00300110
8910746243709RL110.4001.00400110
8910751243808RL110.5001.00500110
8910756243907RL110.5501.00550110

110

 RS - תעלת פח מחורצת גובה 110 מ"מ

אורך התעלה 3000 מ"מ, עובי פח 1.5 מ"מ
כולל מחבר וברגים

B        H         עובידגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8910761245802RS 110.1001.5100110
8910766246007RS 110.2001.5200110
8910771246205RS 110.3001.5300110
8910776246403RS 110.4001.5400110
8910781246601RS 110.5001.5500110
8910786246809RS 110.5501.5550110

110

זוית 45º לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים, המחבר מובנה בזוית

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8910791251209RBA 110.100102110
8910796251308RBA 110.200202110
8910801251407RBA 110.300302110
8910806251506RBA 110.400402110
8910811251605RBA 110.500502110
8910816251704RBA 110.550552110

110

RL 110.100-550

RS 110.100-550
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תעלות מחורצות ואביזרים מפח מגלוון

זוית 90º לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים, המחבר מובנה בזוית

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8910821251803RES 110.100102110
8910826251902RES 110.200202110
8910831252008RES 110.300302110
8910836252107RES 110.400402110
8910841252206RES 110.500502110
8910846252305RES 110.550552110

110

הסתעפות T לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים, המחבר מובנה בהסתעפות

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8910851254200RTS 110.100102110
8910856254309RTS 110.200202110
8910861254408RTS 110.300302110
8910866254507RTS 110.400402110
8910871254606RTS 110.500502110
8910876254705RTS 110.550552110

110

הסתעפות צלב לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים, המחבר מובנה בהסתעפות

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8910881254804RKS 110.100102110
8910886254903RKS 110.200202110
8910891255009RKS 110.300302110
8910896255108RKS 110.400402110
8910901255207RKS 110.500502110
8910906255306RKS 110.550552110

110

קשת אנכית מתכווננת לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8910911255405RGS 110.100102110
8910916255504RGS 110.200202110
8910921255603RGS 110.300302110
8910926255702RGS 110.400402110
8910931255801RGS 110.500502110
8910936255900RGS 110.550552110

110
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תעלות מחורצות ואביזרים מפח מגלוון

מחבר לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8910961273607RV 110.1009799
8910966273706 RV 110.20019799
8910971273805RV 110.30029799
8910976273904RV 110.40039799
8910981274000RV 110.50049799
8910986274109RV 110.55054799

מחיצה לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים

H        דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8910956251001RW 11098

מחבר ציר לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים

H        דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8910951253302RGV 11093

מחבר פינתי לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים

H        דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8910941253203REK 110110

110

מחבר זוית והצרה לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8910946764600RAW 110.300300110

110

110

110

110
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מכסים לתעלות מחורצות ולאביזרים מפח מגלוון

מכסה לתעלת פח מחורצת עובי פח 0.8-1.0 מ"מ

אורך המכסה 3000 מ"מ
עובי פח B         מק"ט ארכה
68090381000.8
68090392000.8

680903953000.8
68090434001.0
68090445001.0

680904415501.0
68090456001.0

מכסה לתעלת פח מחורצת עובי פח 1.5

אורך המכסה 3000 מ"מ
עובי פח B         מק"ט ארכה
68090461001.5
68090472001.5
68090483001.5
68090494001.5
68090505001.5

680905025501.5
68090516001.5

תפס מנירוסטה להידוק מכסה לתעלת פח מחורצת

מתאים למכסה עם שוליים 13 מ"מ
דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8910326920457RDHF 9 E2

מכסה לזוית 45º לתעלת פח מחורצת

B         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8910331264506RBAD 100104
8910336264704RBAD 200204
8910341264902RBAD 300304
8910346265008RBAD 400404
8910351265107RBAD 500504
8910356265206RBAD 550554
8910361265305RBAD 600604
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מכסים לתעלות מחורצות ולאביזרים מפח מגלוון

מכסה לזוית 90º לתעלת פח מחורצת

B         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8910366276004* RESKDV 5054
8910371265701RESD 100104
8910376265909RESD 200204
8910381266104RESD 300304
8910386266203RESD 400404
8910391266302RESD 500504
8910396266401RESD 550554
8910401266500RESD 600604

* כולל 2 בריחים

מכסה להסתעפות T לתעלת פח מחורצת

B         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8910406274406* RTSKDV 5054
8910411268108RTSD 100104
8910416268306RTSD 200204
8910421268504RTSD 300304
8910426268603RTSD 400404
8910431268702RTSD 500504
8910436268801RTSD 550554
8910438268900RTSD 600604

* כולל 2 בריחים

מכסה להסתעפות צלב לתעלת פח מחורצת

B         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8910441269006RKSD 100104
8910446269204RKSD 200204
8910451269402RKSD 300304
8910456269501RKSD 400404
8910461269600RKSD 500504
8910466269709RKSD 550554
8910471269808RKSD 600604

RESKDV 50

RTSKDV 50

RESD...

RTSD...
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סולמות כבלים ואביזרים מפח מגלוון
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סולמות כבלים ואביזרים מפח מגלוון

60
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סולמות כבלים ואביזרים מפח מגלוון

מרחק בין תומכים במטרים

דם
 א

קל
ש

 מ
לא

 ל
"ג

בק
ס 

ומ
ע

KL 60...

סולמות כבלים מפח מגלוון גובה 60 מ"מ
עובי 1.5 מ"מ

אורך הסולם 3000 מ"מ דפנות מנוקבות,
ניתן לקבל גם באורך 6000 מ"מ.

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8911256914548KL 60.20320060
8911261914562KL 60.30330060
8911266914586KL 60.40340060
8911271914609KL 60.50350060
8911276914623KL 60.60360060

60

קשת 90º פנימית

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8911281290208KLBK 60.20320060
8911286290307KLBK 60.30330060
8911291290406KLBK 60.40340060
8911296290505KLBK 60.50350060
8911301290604KLBK 60.60360060

60

T הסתעפות

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8911331291700KLT 60.20320060
8911336291809KLT 60.30330060
8911341291908KLT 60.40340060
8911346292004KLT 60.50350060
8911351292103KLT 60.60360060

60

סולמות כבלים מפח מגלוון גובה 60 מ"מ
DUD…H60N, עובי 1.2 מ"מ

אורך הסולם 3000 מ"מ דפנות מנוקבות 

BHדגםמק"ט ספקמק"ט ארכה

8911255B466010DUD100H60/310060
8911256B466020DUD200H60/320060
8911261B466030DUD300H60/330060
8911266B466040DUD400H60/340060
8911271B466050DUD500H60/350060
8911276B466060DUD600H60/360060

60

* לכל סולם באורך 3 מטר יש להוסיף 2 מחברים ישרים בתשלום
* לכל סולם באורך 6 מטר יש להוסיף 2 מחברים ישרים בתשלום

KSV 60 S :מק"ט ארכה: 8911406  דגם   

* לכל סולם יש להוסיף 2 מחברים בתשלום
LDC/LDOCH60N  8911406B :מרחק בין תומכים במטריםמק"ט ארכה

דם
 א

קל
ש

 מ
לא

 ל
"ג

בק
ס 

ומ
ע

עובי

B

B

B

3000
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סולמות כבלים ואביזרים מפח מגלוון

הסתעפות צלב

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8911356293209KLK 60.20320060
8911361293308KLK 60.30330060
8911366293407KLK 60.40340060
8911371293506KLK 60.50350060
8911376293605KLK 60.60360060

60

קשת אנכית מתכווננת

כולל ברגים

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8911381293704KGS 60.20320060
8911386293803KGS 60.30330060
8911391293902KGS 60.40340060
8911396294008KGS 60.50350060
8911401294107KGS 60.60360060

60

מחבר ישר

כולל ברגים

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8911406289875KSV 60 S15060

60

מחבר ישר

כולל ברגים

BHדגםמק"ט ספקמק"ט ארכה

8911406B461001LDC/LDOCH60N17565

65

מחבר ישר לסולם למפתחים גדולים

כולל ברגים

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8911411059669KSV 60 /320 S32060

60

מחבר ציר

כולל ברגים

H        דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8911416289929KGV 60 S60

60
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סולמות כבלים ואביזרים מפח מגלוון

מחיצה לסולם

כולל ברגים

Hדגםמק"ט ספקמק"ט ארכה

8911431213504RW 3530

מחבר לשינוי זוית אופקית

כולל ברגים

Hדגםמק"ט ספקמק"ט ארכה

8911421290024KWV 60 S60

60

60

מהדק סולם כבלים לזרוע

כולל בורג

דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8911426282708KLTB 6

מחבר להרכבת מחיצה לשלבים

כולל בורג

דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8911436289608KLWC 11

* 2 מהדקים לכל זרוע
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סולמות כבלים ואביזרים מפח מגלוון

100
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סולמות כבלים ואביזרים מפח מגלוון

מרחק בין תומכים במטרים

דם
 א

קל
ש

 מ
לא

 ל
"ג

בק
ס 

ומ
ע

KL 100...

סולמות כבלים מפח מגלוון גובה 100 מ"מ
עובי 1.5 מ"מ

אורך הסולם 3000 מ"מ דפנות מנוקבות,
ניתן לקבל גם באורך 6000 מ"מ.

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8911441903658KL 100.203200100
8911446903665KL 100.303300100
8911451903672KL 100.403400100
8911456903689KL 100.503500100
8911461903696KL 100.603600100

100

קשת 90º פנימית

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8911466903702KLBK 100.203200100
8911471903719KLBK 100.303300100
8911476903726KLBK 100.403400100
8911481903733KLBK 100.503500100
8911486903740KLBK 100.603600100

100

T הסתעפות

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8911516903801KLT 100.203200100
8911521903818KLT 100.303300100
8911526903825KLT 100.403400100
8911531903832KLT 100.503500100
8911536903849KLT 100.603600100

100

* לכל סולם באורך 3 מטר יש להוסיף 2 מחברים ישרים בתשלום
* לכל סולם באורך 6 מטר יש להוסיף 2 מחברים ישרים בתשלום

KSV 100 S :מק"ט ארכה: 8911591  דגם   
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סולמות כבלים ואביזרים מפח מגלוון

הסתעפות צלב

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8911541903856KLK 100.203200100
8911546903863KLK 100.303300100
8911551903870KLK 100.403400100
8911556903887KLK 100.503500100
8911561903894KLK 100.603600100

100

קשת אנכית מתכווננת

כולל ברגים

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8911566903900KGS 100.203200100
8911571903917KGS 100.303300100
8911576903924KGS 100.403400100
8911581903931KGS 100.503500100
8911586903948KGS 100.603600100

100

מחבר ישר

כולל ברגים

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8911591906758KSV 100 S150100

100

מחבר ציר

כולל ברגים

H        דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8911596906772KGV 100 S100

100
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סולמות כבלים ואביזרים מפח מגלוון

מחיצה לסולם

כולל ברגים

Hדגםמק"ט ספקמק"ט ארכה

8910696237609RW 8580

מחבר לשינוי זוית אופקית

כולל ברגים

Hדגםמק"ט ספקמק"ט ארכה

8911601906796KWV 100 S100

מהדק סולם כבלים לזרוע

כולל בורג

דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8911426282708KLTB 6

מחבר להרכבת מחיצה לשלבים

כולל בורג

דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8911436289608KLWC 11

100

100

* 2 מהדקים לכל זרוע
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סולמות כבלים ואביזרים מפח מגלוון
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סולמות כבלים למפתחים גדולים ואביזרים מפח מגלוון
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סולמות כבלים למפתחים גדולים ואביזרים מפח מגלוון
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סולמות כבלים למפתחים גדולים ואביזרים מפח מגלוון

סולמות כבלים מפח מגלוון למפתחים גדולים
גובה 105 מ"מ, עובי 1.5 מ"מ

אורך הסולם 3000 מ"מ דפנות מנוקבות,
ניתן לקבל גם באורך 6000 מ"מ.

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8911621300600WSL 105.200200105
8911626300709WSL 105.300300105
8911631300808WSL105.400400105
8911636300907WSL 105.500500105
8911641301003WSL 105.600600105

105

מחבר פינתי

כולל ברגים

H        דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8911646949250 WAER 105106.5

105

90º קשת

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8911651949731WSBR 105.200200105
8911656949748WSBR 105.300300105
8911661949755WSBR 105.400400105
8911666949762WSBR 105.500500105
8911671949779WSBR 105.600600105

105

T הסתעפות

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8911676949885WSTR 105.200200105
8911681949892WSTR 105.300300105
8911686949908WSTR 105.400400105
8911691949915WSTR 105.500500105
8911696919922WSTR 105.600600105

105

* לכל סולם באורך 3 מטר יש להוסיף 2 מחברים ישרים בתשלום
* לכל סולם באורך 6 מטר יש להוסיף 2 מחברים ישרים בתשלום

WSV 105.390 :מק"ט ארכה: 8911701  דגם   

WSL 105...
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סולמות כבלים למפתחים גדולים ואביזרים מפח מגלוון

מחבר ישר

כולל ברגים

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8911701301959WSV 105.390390106.5

מחבר ציר

כולל ברגים

H        דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8911706305100WSGV 105106.5

מחבר לשינוי זוית אופקית

כולל ברגים

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8911711305377WSWV 105.390390106.5

מהדק סולם כבלים לזרוע

כולל בורג

דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8911716305506WSTB 2

מחבר להרכבת מחיצה לשלבים

כולל בורג

דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8911726289707KLWC 16

106.5105

105

105

מחיצה לסולם

כולל ברגים

Hדגםמק"ט ספקמק"ט ארכה

8910696237609RW 8580

105
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סולמות כבלים למפתחים גדולים ואביזרים מפח מגלוון

מחבר פינתי

כולל ברגים

H        דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8911756949267 WAER 150151.5

סולמות כבלים מפח מגלוון למפתחים גדולים
גובה 150 מ"מ, עובי 1.5 מ"מ

אורך הסולם 3000 מ"מ דפנות מנוקבות,
ניתן לקבל גם באורך 6000 מ"מ. 

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8911731893409WSL 150.200200150
8911736893416WSL 150.300300150
8911741893423WSL150.400400150
8911746893430WSL 150.500500150
8911751893447WSL 150.600600150

150

150

90º קשת

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8911761949786WSBR 150.200200150
8911766949793WSBR 150.300300150
8911771949809WSBR 150.400400150
8911776949816WSBR 150.500500150
8911781949823WSBR 150.600600150

150

T הסתעפות

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8911786949939WSTR 150.200200150
8911791949946WSTR 150.300300150
8911796949953WSTR 150.400400150
8911801949960WSTR 150.500500150
8911806949977WSTR 150.600600150

150

* לכל סולם באורך 3 מטר יש להוסיף 2 מחברים ישרים בתשלום
* לכל סולם באורך 6 מטר יש להוסיף 2 מחברים ישרים בתשלום

WSV 150.500 :מק"ט ארכה: 8911811  דגם  
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סולמות כבלים למפתחים גדולים ואביזרים מפח מגלוון

מחבר ישר

כולל ברגים

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8911811301706WSV 150.500500151.5

מחבר ציר

כולל ברגים

H        דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8911816305209WSGV 150151.5

מחבר לשינוי זוית אופקית

כולל ברגים

B         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8911821305407WSWV 150500

מהדק סולם כבלים לזרוע

כולל בורג

דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8911716305506WSTB 2

מחבר להרכבת מחיצה לשלבים

כולל בורג

דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8911726289707KLWC 16

150

מחיצה לסולם

כולל ברגים

Hדגםמק"ט ספקמק"ט ארכה

8910956251001RW 11098

150

150
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מערכות תליה לתעלות וסולמות כבלים
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מערכות תליה לתעלות וסולמות כבלים

מתלה C לתקרה

LH F= L / 2         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8910991184903TKSU 10016117295 Kg

8910996185009TKSU 20026117270 Kg

8911001185108TKSU 30036117250 Kg

זרוע לקיר      

L        H F= L / 2         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8911006186303KTAM 10011060120 Kg

8911011186402KTAM 20021080120 Kg

8911016186501KTAM 30032082150 Kg

8911021186600KTAM 40042082150 Kg

8911026186709KTAM 500510115120 Kg

8911031186808KTAM 600610115120 Kg

זרוע כבדה לקיר בגלוון חם בטבילה

DIN EN ISO 1461 גלוון חם בטבילה בתקן
L         B        H F= L / 2דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8911036186907KTA 1001104040250 Kg

8911041187102KTA 2002104055250 Kg

8911046187300KTA 3003105065250 Kg

8911051187508KTA 4004105075250 Kg

8911056187706KTA 5005105090250 Kg

8911061187904KTA 6006105090250 Kg

8911066188000KTA 70073060195350 Kg

8911071188109KTA 80083060195350 Kg

8911076188208KTA 90093060195350 Kg

8911081188307KTA 1000103060195350 Kg

מתלה לתקרה לתעלת פח מחורצת

קוטר חור 11 מ"מ
B         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8911086197309RCB 5050
8911091197507RCB 100100
8911096197705RCB 200200
8911101197903RCB 300300

טבעת לשרשרת עם מוט הברגה

כולל 2 אומים
 Ø         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8911106197002RCM 88.5
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מערכות תליה לתעלות וסולמות כבלים

KU50 שיטת התקנה לתקרה
מחבר עליון לתקרה, עובי 5 מ"מ

כולל ברגים לחיבור לעמוד

DIN EN ISO 1461 גלוון חם בטבילה בתקן

 L         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8911111191901KU50105

U50 עמוד לחיבור זרועות

אורך העמוד 3000 מ"מ
דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8911121190607U50/3000

U50 מחבר להרכבת 2 זרועות במישור אחד לעמוד

כולל בורג לחיבור לעמוד

דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8911126171033UD 24

U50 זרוע לעמוד

כולל ברגים לחיבור לעמוד

LH F= L / 2         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8911136170425KTUM 10010573120 Kg

8911141170449KTUM 20020573120 Kg

8911146170463KTUM 30030573120 Kg

8911151170487KTUM 40040583120 Kg

8911156175000KTU50056090250 Kg

8911161175208KTU 60061090250 Kg
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מערכות תליה לתעלות וסולמות כבלים

U50 מגן פלסטיק לעמוד לחיבור זרועות

צבע צהוב
דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8911131347605K 50

U50 זרוע כפולה לעמוד

כולל בורג לחיבור לעמוד

LH F= L / 2         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8911166170500KTDL 1001255060 Kg

8911171170708KTDL 2002255060 Kg

8911176170906KTDL 3003255060 Kg

8911181171002KTDL 4004255060 Kg

תפס לקונסטרוקציה

למוט הברגה "3/8
TהברגהCBAדגםמק"ט ספקמק"ט ארכה

8911193745081FC-10T4542503/8"1-19

VB 50 מחבר להארכת עמודי חיבור זרועות
עובי 4 מ"מ

כולל ברגים לחיבור בין העמודים

דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8911124199303VB50

* מפח מגולוון
U50/3000, U5050/3000 F מתאים לעמודים *
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מערכות תליה לתעלות וסולמות כבלים

2XU50 מגן פלסטיק לעמודים לחיבור זרועות

צבע צהוב
דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה

8911119347506DK 50

מחבר עליון לתקרה, עובי 5 מ"מ
U50 לחיבור במקביל 2 עמודים

כולל ברגים לחיבור לעמוד

DIN EN ISO 1461 גלוון חם בטבילה בתקן

 L         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8911116192007 KUD 50105

U50 עמוד לחיבור זרועות

אורך העמוד 3000 מ"מ
דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8911121190607U50/3000

U50 זרוע לעמוד

כולל ברגים לחיבור לעמוד

LH F= L / 2         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8911136170425KTUM 10010573120 Kg

8911141170449KTUM 20020573120 Kg

8911146170463KTUM 30030573120 Kg

8911151170487KTUM 40040583120 Kg

8911156175000KTU50056090250 Kg

8911161175208KTU 60061090250 Kg

KUD50 שיטת התקנה לתקרה

2XU50/3000
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מערכות תליה לתעלות וסולמות כבלים

שיטת התקנה כבדה לתקרה KU5050 בגלוון חם בטבילה

מחבר עליון לתקרה בגלוון חם בטבילה, עובי 5 מ"מ

כולל ברגים לחיבור לעמוד

DIN EN ISO 1461 גלוון חם בטבילה בתקן

 L         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8911186191956KU5050105

עמוד לחיבור זרועות U5050 בגלוון חם בטבילה

אורך העמוד 3000 מ"מ
DIN EN ISO 1461 גלוון חם בטבילה בתקן

דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8911191859306U5050 /3000F

U5050 מגן פלסטיק לעמוד לחיבור זרועות

צבע צהוב
דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8911196347025K5050

זרוע לקיר ולעמוד U5050 בגלוון חם בטבילה

DIN EN ISO 1461 גלוון חם בטבילה בתקן
L         B        H F= L / 2דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8911036186907KTA 1001104040250 Kg

8911041187102KTA 2002104055250 Kg

8911046187300KTA 3003105065250 Kg

8911051187508KTA 4004105075250 Kg

8911056187706KTA 5005105090250 Kg

8911061187904KTA 6006105090250 Kg

8911066188000KTA 70073060195250 Kg

8911071188109KTA 80083060195250 Kg

8911076188208KTA 90093060195250 Kg

8911081188307KTA 1000103060195250 Kg

U5050 לעמוד KTA ערכה לחיבור זרוע
בגלוון חם בטבילה

DIN EN ISO 1461 גלוון חם בטבילה בתקן
דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8911251931705HDS 50.50 F
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תעלות פח מחורצות ואביזרים בגלוון חם בטבילה

DIN EN ISO 1461 לפי תקן
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DIN EN ISO 1461 תעלות פח מחורצות ואביזרים בגלוון חם בטבילה לפי תקן

תעלת פח מחורצת בגלוון חם בטבילה
 RLVC F - גובה 60 מ"מ

אורך התעלה 3000 מ"מ, כולל מחבר מהיר מובנה בתעלה
מסופק בורג ואום לכל דופן לשמירת רצף הארקה

DIN EN ISO 1461 גלוון חם בטבילה בתקן

B        H         עובידגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8911841101191RLVC 60.100 F0.7510060
8911846101214RLVC 60.200 F0.7520060
8911851101221RLVC 60.300 F0.7530060
8911856101238RLVC 60.400 F0.940060
8911861101245RLVC 60.500 F0.950060
8911866101252RLVC 60.600 F0.960060

60

זוית 45º לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים, המחבר מובנה בזוית
DIN EN ISO 1461 גלוון חם בטבילה בתקן

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8911871535200RBA 60.100 F10260
8911876535309RBA 60.200 F20260
8911881535408RBA 60.300 F30260
8911886535507RBA 60.400 F40260
8911891535606RBA 60.500 F50260
8911896535705RBA 60.600 F60260

60

זוית 90º לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים, המחבר מובנה בזוית
DIN EN ISO 1461 גלוון חם בטבילה בתקן

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8911901535804RES 60.100 F10260
8911906535903RES 60.200 F20260
8911911536009RES 60.300 F30260
8911916536108RES 60.400 F40260
8911921536207RES 60.500 F50260
8911926536306RES 60.600 F60260

60

RLVC 60.100 )S, F, E3, E5(
RLVC 60.200-60.300 )S, F(
RLVC 60.200-60.600 )E3, E5(
RLVC 60.400-RLVC 60.600 )S, F(

מרחק בין תומכים במטרים

דם
 א

קל
ש

 מ
לא

 ל
"ג

בק
ס 

ומ
ע
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DIN EN ISO 1461 תעלות פח מחורצות ואביזרים בגלוון חם בטבילה לפי תקן

הסתעפות T לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים, המחבר מובנה בהסתעפות
DIN EN ISO 1461 גלוון חם בטבילה בתקן

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8911931538003RTS 60.100 F10260
8911936538102RTS 60.200 F20260
8911941538201RTS 60.300 F30260
8911946538300RTS 60.400 F40260
8911951538409RTS 60.500 F50260
8911956538508RTS 60.600 F60260

הסתעפות צלב לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים, המחבר מובנה בהסתעפות
DIN EN ISO 1461 גלוון חם בטבילה בתקן

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8911961538607RKS 60.100 F10260
8911966538706RKS 60.200 F20260
8911971538805RKS 60.300 F30260
8911976538904RKS 60.400 F40260
8911981539000RKS 60.500 F50260
8911986539109RKS 60.600 F60260

קשת אנכית מתכווננת לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים
DIN EN ISO 1461 גלוון חם בטבילה בתקן

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8911991539208RGS 60.100 F10060
8911996539307RGS 60.200 F20060
8912001539406RGS 60.300 F30060
8912006539505RGS 60.400 F40060
8912011539604RGS 60.500 F50060
8912016539703RGS 60.600 F60060

מחבר פינתי לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים
DIN EN ISO 1461 גלוון חם בטבילה בתקן

H        דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8912021537006REK 60 F60

60

60

60

60
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DIN EN ISO 1461 תעלות פח מחורצות ואביזרים בגלוון חם בטבילה לפי תקן

מחבר לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים
DIN EN ISO 1461 גלוון חם בטבילה בתקן

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8912041540808RV  60.100 F9649
8912046540907RV  60.200 F19649
8912051541003RV  60.300 F29649
8912056541102RV  60.400 F39649
8912061541201RV  60.500 F49649
8912066541300RV  60.600 F59649

מחבר ציר לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים
DIN EN ISO 1461 גלוון חם בטבילה בתקן

H        דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8912031227808RGV 60 F47

מחיצה לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים
DIN EN ISO 1461 גלוון חם בטבילה בתקן

H        דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8912036225101RW 60 F55

פלטה להרכבת אביזרים לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים
DIN EN ISO 1461 גלוון חם בטבילה בתקן

דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8912071206162RMP 130 F

מחבר זוית והצרה לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים
DIN EN ISO 1461 גלוון חם בטבילה בתקן

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8912026540754RAW 60.300 F30060

60

60

60

60
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מכסים לתעלות פח מחורצות ואביזרים בגלוון חם בטבילה

DIN EN ISO 1461 לפי תקן
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DIN EN ISO 1461 מכסים לתעלות פח מחורצות ואביזרים בגלוון חם בטבילה לפי תקן

מכסה לתעלת פח מחורצת בגלוון חם בטבילה

אורך המכסה 3000 מ"מ
DIN EN ISO 1461 גלוון חם בטבילה בתקן

כולל 6 בריחים לנעילת המכסה

עובי פחרוחבדגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8912076263608RDV 100 F1000.8
8912081263806RDV 200 F2000.8
8912086264001RDV 300 F3000.8
8912091264100RDV 400 F4001.0
8912096264209RDV 500 F5001.0
8912101264407RDV 600 F5501.0

מכסה לזוית 45º לתעלת פח מחורצת 

DIN EN ISO 1461 גלוון חם בטבילה בתקן
כולל 3 בריחים לנעילת המכסה

B         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8912106555406RBADV 100 F104
8912111555604RBADV 200 F204
8912116555802RBADV 300 F304
8912121555901RBADV 400 F404
8912126556007RBADV 500 F504
8912131556205RBADV 600 F604

מכסה לזוית 90º לתעלת פח מחורצת 

DIN EN ISO 1461 גלוון חם בטבילה בתקן
כולל 3 בריחים לנעילת המכסה

B         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8912136557202RESDV 100 F104
8912141557400RESDV 200 F204
8912146557608RESDV 300 F304
8912151557707RESDV 400 F404
8912156557806RESDV 500 F504
8912161558001RESDV 600 F604
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DIN EN ISO 1461 מכסים לתעלות פח מחורצות ואביזרים בגלוון חם בטבילה לפי תקן

מכסה להסתעפות T לתעלת פח מחורצת

DIN EN ISO 1461 גלוון חם בטבילה בתקן
כולל 4 בריחים לנעילת המכסה

B         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8912166560806RTSDV 100 F104
8912171561001RTADV 200 F204
8912176561209RTADV 300 F304
8912181561308RTADV 400 F404
8912186561407RTADV 500 F504
8912191561605RTADV 600 F604

מכסה להסתעפות צלב לתעלת פח מחורצת

DIN EN ISO 1461 גלוון חם בטבילה בתקן
כולל 4 בריחים לנעילת המכסה

B         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8912196562602RKSDV 100 F104
8912201562800RKSDV 200 F204
8912206563005RKSDV 300 F304
8912211563104RKSDV 400 F404
8912216563203RKSDV 500 F504
8912221563401RKSDV 600 F604
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DIN EN ISO 1461 מכסים לתעלות פח מחורצות ואביזרים בגלוון חם בטבילה לפי תקן
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סולמות כבלים ואביזרים בגלוון חם בטבילה

DIN EN ISO 1461 לפי תקן
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DIN EN ISO 1461 סולמות כבלים ואביזרים בגלוון חם בטבילה לפי תקן

60
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DIN EN ISO 1461 סולמות כבלים ואביזרים בגלוון חם בטבילה לפי תקן

סולמות כבלים גלוון חם בטבילה
גובה 60 מ"מ KL, עובי 1.5 מ"מ
אורך הסולם 3000 מ"מ דפנות מנוקבות,

ניתן לקבל גם באורך 6000 מ"מ. 
DIN EN ISO 1461 גלוון חם בטבילה בתקן

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8912226569908KL 60.203 F20060
8912231570003KL 60.303 F30060
8912236570102KL 60.403 F40060
8912241570201KL 60.503 F50060
8912246570300KL 60.603 F60060

60

קשת 90º פנימית

DIN EN ISO 1461 גלוון חם בטבילה בתקן

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8912251572106KLBK  60.203 F20060
8912256572205KLBK  60.303 F30060
8912261572304KLBK  60.403 F40060
8912266572403KLBK  60.503 F50060
8912271572502KLBK  60.603 F60060

60

T הסתעפות

DIN EN ISO 1461 גלוון חם בטבילה בתקן

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8912301573103KLT  60.203 F20060
8912306573202KLT  60.303 F30060
8912311573301KLT  60.403 F40060
8912316573400KLT  60.503 F50060
8912321573509KLT  60.603 F60060

60

* לכל סולם באורך 3 מטר יש להוסיף 2 מחברים ישרים בתשלום
* לכל סולם באורך 6 מטר יש להוסיף 2 מחברים ישרים בתשלום

KSV 60 F :מק"ט ארכה: 8912376  דגם   

מרחק בין תומכים במטרים

דם
 א

קל
ש

 מ
לא

 ל
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בק
ס 

ומ
ע

KL 60...
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DIN EN ISO 1461 סולמות כבלים ואביזרים בגלוון חם בטבילה לפי תקן

מחבר ישר

כולל ברגים
DIN EN ISO 1461 גלוון חם בטבילה בתקן

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8912376289882KSV 60 F15060

60

מחבר ישר לסולם למפתחים גדולים

כולל ברגים
DIN EN ISO 1461 גלוון חם בטבילה בתקן

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8912381059652KSV 60 / 320 F32060

60

מחבר ציר

כולל ברגים
DIN EN ISO 1461 גלוון חם בטבילה בתקן

H        דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8912386289943KGV 60 F60

60

הסתעפות צלב

DIN EN ISO 1461 גלוון חם בטבילה בתקן

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8912326573608KLK  60.203 F20060
8912331573707KLK  60.303 F30060
8912336573806KLK  60.403 F40060
8912341573905KLK  60.503 F50060
8912346574001KLK  60.603 F60060

60

קשת אנכית מתכווננת

כולל ברגים
DIN EN ISO 1461 גלוון חם בטבילה בתקן

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8912351574100KGS  60.203 F20060
8912356574209KGS  60.303 F30060
8912361574308KGS  60.403 F40060
8912366574407KGS  60.503 F50060
8912371574506KGS  60.603 F60060

60
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DIN EN ISO 1461 סולמות כבלים ואביזרים בגלוון חם בטבילה לפי תקן

מחיצה לסולם

כולל ברגים
DIN EN ISO 1461 גלוון חם בטבילה בתקן

Hדגםמק"ט ספקמק"ט ארכה

8912401213603RW 35 F30

מחבר לשינוי זוית אופקית

כולל ברגים
DIN EN ISO 1461 גלוון חם בטבילה בתקן

Hדגםמק"ט ספקמק"ט ארכה

8912391290048KWV 60 F60

60

60

מהדק סולם כבלים לזרוע

כולל בורג
DIN EN ISO 1461 גלוון חם בטבילה בתקן

דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8912396282722KLTB 6 F

מחבר להרכבת מחיצה לשלבים

כולל בורג
DIN EN ISO 1461 גלוון חם בטבילה בתקן

דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8912406570409KLWC 11 F

* 2 מהדקים לכל זרוע
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DIN EN ISO 1461 סולמות כבלים ואביזרים בגלוון חם בטבילה לפי תקן

100
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DIN EN ISO 1461 סולמות כבלים ואביזרים בגלוון חם בטבילה לפי תקן

סולמות כבלים גלוון חם בטבילה
גובה 100 מ"מ KL, עובי 1.5 מ"מ

אורך הסולם 3000 מ"מ דפנות מנוקבות,
ניתן לקבל גם באורך 6000 מ"מ.

DIN EN ISO 1461 גלוון חם בטבילה בתקן

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8912411014712KL 100.203 F200100
8912416014767KL 100.303 F300100
8912421014828KL 100.403 F400100
8912426014880KL 100.503 F500100
8912431904082KL 100.603 F600100

100

T הסתעפות

DIN EN ISO 1461 גלוון חם בטבילה בתקן

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8912486904303KLT 100.203 F200100
8912491904327KLT 100.303 F300100
8912496904341KLT 100.403 F400100
8912501904365KLT 100.503 F500100
8912506904389KLT 100.603 F600100

קשת 90º פנימית

DIN EN ISO 1461 גלוון חם בטבילה בתקן

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8912436904105KLBK 100.203 F200100
8912441904129KLBK 100.303 F300100
8912446904143KLBK 100.403 F400100
8912451904167KLBK 100.503 F500100
8912456904181KLBK 100.603 F600100

100

100

* לכל סולם באורך 3 מטר יש להוסיף 2 מחברים ישרים בתשלום
* לכל סולם באורך 6 מטר יש להוסיף 2 מחברים ישרים בתשלום

KSV 100 F :מק"ט ארכה: 8912561  דגם   

מרחק בין תומכים במטרים

דם
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ש
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KL 100...
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DIN EN ISO 1461 סולמות כבלים ואביזרים בגלוון חם בטבילה לפי תקן

הסתעפות צלב

DIN EN ISO 1461 גלוון חם בטבילה בתקן

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8912511904402KLK 100.203 F200100
8912516904426KLK 100.303 F300100
8912521904440KLK 100.403 F400100
8912526904464KLK 100.503 F500100
8912531904488KLK 100.603 F600100

100

קשת אנכית מתכווננת

כולל ברגים
DIN EN ISO 1461 גלוון חם בטבילה בתקן

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8912536904501KGS 100.203 F200100
8912541904525KGS 100.303 F300100
8912546904549KGS 100.403 F400100
8912551904563KGS 100.503 F500100
8912556904587KGS 100.603 F600100

100

מחבר ישר

כולל ברגים
DIN EN ISO 1461 גלוון חם בטבילה בתקן

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8912561906765KSV 100 F150100

100

מחבר ציר

כולל ברגים
DIN EN ISO 1461 גלוון חם בטבילה בתקן

H        דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8912566906789KGV 100 F100

100
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DIN EN ISO 1461 סולמות כבלים ואביזרים בגלוון חם בטבילה לפי תקן

מחיצה לסולם

כולל ברגים
DIN EN ISO 1461 גלוון חם בטבילה בתקן

Hדגםמק"ט ספקמק"ט ארכה

8912581237708RW 85 F80

100

מחבר לשינוי זוית אופקית

כולל ברגים
DIN EN ISO 1461 גלוון חם בטבילה בתקן

Hדגםמק"ט ספקמק"ט ארכה

8912571906802KWV 100 F100

מהדק סולם כבלים לזרוע

כולל בורג
DIN EN ISO 1461 גלוון חם בטבילה בתקן

דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8912396282722KLTB 6 F

מחבר להרכבת מחיצה לשלבים

כולל בורג
DIN EN ISO 1461 גלוון חם בטבילה בתקן

דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8912406570409KLWC 11 F

100

* 2 מהדקים לכל זרוע
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DIN EN ISO 1461 סולמות כבלים ואביזרים בגלוון חם בטבילה לפי תקן



297 www.erco.co.il

סולמות כבלים למפתחים גדולים ואביזרים בגלוון חם בטבילה

DIN EN ISO 1461 לפי תקן
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DIN EN ISO 1461 סולמות כבלים למפתחים גדולים ואביזרים בגלוון חם בטבילה לפי תקן
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DIN EN ISO 1461 סולמות כבלים למפתחים גדולים ואביזרים בגלוון חם בטבילה לפי תקן

סולמות כבלים גלוון חם בטבילה למפתחים
גדולים גובה 105 מ"מ - WSL, עובי 1.5 מ"מ

אורך הסולם 3000 מ"מ דפנות מנוקבות,
ניתן לקבל גם באורך 6000 מ"מ. 

DIN EN ISO 1461 גלוון חם בטבילה בתקן

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8912591577606WSL 105.200 F200105
8912596577705WSL 105.300 F300105
8912601577804WSL105.400 F400105
8912606577903WSL 105.500 F500105
8912611578009WSL 105.600 F600105

105

מחבר פינתי

כולל ברגים
DIN EN ISO 1461 גלוון חם בטבילה בתקן

H        דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8912616950188WAER 105 F106.5

105

90º קשת

DIN EN ISO 1461 גלוון חם בטבילה בתקן

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8912621950669WSBR 105.200 F200105
8912626950676WSBR 105.300 F300105
8912631950683WSBR 105.400 F400105
8912636950690WSBR 105.500 F500105
8912641950706WSBR 105.600 F600105

105

* לכל סולם באורך 3 מטר יש להוסיף 2 מחברים ישרים בתשלום
* לכל סולם באורך 6 מטר יש להוסיף 2 מחברים ישרים בתשלום

WSV 105.390 F :מק"ט ארכה: 8912671  דגם   
WSL 105...
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DIN EN ISO 1461 סולמות כבלים למפתחים גדולים ואביזרים בגלוון חם בטבילה לפי תקן

מחבר ישר

כולל ברגים
DIN EN ISO 1461 גלוון חם בטבילה בתקן

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8912671302055WSV 105.390 F390106.5

105

מחבר ציר

כולל ברגים
DIN EN ISO 1461 גלוון חם בטבילה בתקן

H        דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8912676590308WSGV 105 F106.5

105

T הסתעפות

DIN EN ISO 1461 גלוון חם בטבילה בתקן

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8912646950812WSTR 105.200 F200105
8912651950829WSTR 105.300 F300105
8912656950836WSTR 105.400 F400105
8912661950843WSTR 105.500 F500105
8912666950850WSTR 105.600 F600105

105
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DIN EN ISO 1461 סולמות כבלים למפתחים גדולים ואביזרים בגלוון חם בטבילה לפי תקן

מחבר לשינוי זוית אופקית

כולל ברגים
DIN EN ISO 1461 גלוון חם בטבילה בתקן

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8912681590452WSWV 105.390 F390106.5

105

מחיצה לסולם

כולל ברגים
DIN EN ISO 1461 גלוון חם בטבילה בתקן

Hדגםמק"ט ספקמק"ט ארכה

8912581237708RW 85 F80

105

מהדק סולם כבלים לזרוע

כולל בורג
DIN EN ISO 1461 גלוון חם בטבילה בתקן

דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8911716305506WSTB 2

מחבר להרכבת מחיצה לשלבים

כולל בורג
DIN EN ISO 1461 גלוון חם בטבילה בתקן

דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8912696570508KLWC 16 F
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DIN EN ISO 1461 סולמות כבלים למפתחים גדולים ואביזרים בגלוון חם בטבילה לפי תקן

סולמות כבלים גלוון חם בטבילה למפתחים
גדולים גובה 150 מ"מ - WSL, עובי 1.5 מ"מ

אורך הסולם 3000 מ"מ דפנות מנוקבות,
ניתן לקבל גם באורך 6000 מ"מ. 

DIN EN ISO 1461 גלוון חם בטבילה בתקן

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8912701579600WSL 150.200 F200150
8912706579709WSL 150.300 F300150
8912711579808WSL150.400 F400150
8912716579907WSL 150.500 F500150
8912721580002WSL 150.600 F600150

150

מחבר פינתי

כולל ברגים
DIN EN ISO 1461 גלוון חם בטבילה בתקן

H        דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8912726950195WAER 150 F151.5

150

90º קשת

DIN EN ISO 1461 גלוון חם בטבילה בתקן

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8912731950713WSBR 150.200 F200150
8912736950720WSBR 150.300 F300150
8912741950737WSBR 150.400 F400150
8912746950744WSBR 150.500 F500150
8912751950751WSBR 150.600 F600150

150

* לכל סולם באורך 3 מטר יש להוסיף 2 מחברים ישרים בתשלום
* לכל סולם באורך 6 מטר יש להוסיף 2 מחברים ישרים בתשלום

WSV 150.500 F :מק"ט ארכה: 8912781  דגם   
WSL 150...



303 www.erco.co.il

DIN EN ISO 1461 סולמות כבלים למפתחים גדולים ואביזרים בגלוון חם בטבילה לפי תקן

T הסתעפות

DIN EN ISO 1461 גלוון חם בטבילה בתקן

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8912756950867WSTR 150.200 F200150
8912761950874WSTR 150.300 F300150
8912766950881WSTR 150.400 F400150
8912771950898WSTR 150.500 F500150
8912776950904WSTR 150.600 F600150

150

מחבר ישר

כולל ברגים
DIN EN ISO 1461 גלוון חם בטבילה בתקן

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8912781301805WSV 150.500 F500  151.5

150

מחבר ציר

כולל ברגים
DIN EN ISO 1461 גלוון חם בטבילה בתקן

H        דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8912786593002WSGV 150 F151.5

150
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DIN EN ISO 1461 סולמות כבלים למפתחים גדולים ואביזרים בגלוון חם בטבילה לפי תקן

מהדק סולם כבלים לזרוע

כולל בורג
DIN EN ISO 1461 גלוון חם בטבילה בתקן

דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8911716305506WSTB 2

מחבר להרכבת מחיצה לשלבים

כולל בורג
DIN EN ISO 1461 גלוון חם בטבילה בתקן

דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8912696570508KLWC 16 F

מחיצה לסולם

DIN EN ISO 1461 גלוון חם בטבילה בתקן

Hדגםמק"ט ספקמק"ט ארכה

8912801251100RW 110 F98

150

מחבר לשינוי זוית אופקית

כולל ברגים
DIN EN ISO 1461 גלוון חם בטבילה בתקן

H        דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8912789593101WSWV 150 F106.5

150
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תעלות כבלים ואביזרים מנירוסטה 304

ניתן להזמין גם מנירוסטה 316
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תעלות כבלים ואביזרים מנירוסטה 304

תעלת רשת מנירוסטה חיבור זכר נקבה

מידות         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
עובי חוט מ"מ        

רוחביאורכי
89128311713073MTC 60.60 E360X603.903.90
89128312713097MTC 60.100 E3100X603.903.90
89128313713110MTC 60.200 E3200X603.903.90
89128314713134MTC 60.300 E3300X604.824.82
89128315713165MTC 60.400 E3400X604.825.82
89128316713198MTC 60.500 E3500X604.825.82
89128317713219MTC 60.600 E3600X604.825.82

מחבר לתעלת רשת מנירוסטה

דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8912836802104GRV 6 E3

תעלה מלאה מנירוסטה
 RLU E3  - גובה 60 מ"מ

אורך התעלה 3000 מ"מ
כולל מחבר וברגים, נירוסטה 304

B        H         עובידגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8912841331604RLU 60.100 E30.810060
8912846331703RLU 60.200 E30.820060
8912851331802RLU 60.300 E30.830060
8912856331901RLU 60.400 E30.840060
8912861332007RLU 60.500 E30.950060
8912866332106RLU 60.600 E30.960060

60

MTC 60.060-200
MTC 60.300
MTC 60.400-600

60
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תעלות כבלים ואביזרים מנירוסטה 304

50
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תעלות כבלים ואביזרים מנירוסטה 304

תעלה מחורצת מנירוסטה 50X50 מ"מ
עם פתחים ליציאת כבלים

אורך התעלה 3000 מ"מ
נירוסטה 304
B        H         עובידגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8912871333523RSV 50.050 E31.55050

מסגרות הגנת כבלים מפוליפרופילן נטול הלוגן

צבע שחור
B        H         לפתחדגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8910016946761KSR 20 A5814.5צד
8910021946778KSR 30 A5824תחתון

50X50 מכסה מנירוסטה לתעלה מחורצת
כולל בריחים

כולל 6 בריחים מנירוסטה לנעילת המכסה
נירוסטה  304

גובהעובידגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8912876860500RDSV 50 E30.8050

 50X50 מחבר לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים
נירוסטה  304

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8912881335404RVV 50 E313544

50

50

לכל 3 מטר תעלה - 2 מחברים ישרים בתשלום
RVV 50 E3 :מק"ט ארכה: 8912881  דגם
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תעלות כבלים ואביזרים מנירוסטה 304

תעלה מחורצת מנירוסטה גובה 60 מ"מ

אורך התעלה 3000 מ"מ, כולל מחבר מהיר מובנה בתעלה
מסופק בורג ואום לכל דופן לשמירת רצף הארקה

B        H         עובידגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8912896948239RLVC 60.100 E30.810060
8912901948246RLVC 60.200 E30.820060
8912906948253RLVC 60.300 E30.830060
8912911948260RLVC 60.400 E30.840060
8912916948277RLVC 60.500 E30.850060
8912921948284RLVC 60.600 E30.860060

60

זוית 90º לתעלה מחורצת מנירוסטה

כולל ברגים, המחבר מובנה בזוית

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8912926333561RES 60.100 E310260
8912931333578RES 60.200 E320260
8912936333585RES 60.300 E330260
8912941845200RES 60.400 E340260
8912946845231RES 60.500 E350260
8912951845262RES 60.600 E360260

60

הסתעפות T לתעלה מחורצת מנירוסטה 

כולל ברגים

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8912956333608RTA 60.100 E310260
8912961333707RTA 60.200 E320260
8912966333806RTA 60.300 E330260
8912971333905RTA 60.400 E340260
8912976334001RTA 60.500 E350260
8912981334100RTA 60.600 E360260

60

מחבר פינתי לתעלה מחורצת מנירוסטה

כולל ברגים

H        דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8912986334803REK 60 E360

60

RLVC 60.100 )S, F, E3, E5(
RLVC 60.200-60.300 )S, F(
RLVC 60.200-60.600 )E3, E5(
RLVC 60.400-RLVC 60.600 )S, F(

מרחק בין תומכים במטרים

דם
 א

קל
ש

 מ
לא

 ל
"ג

בק
ס 

ומ
ע



310www.erco.co.il

תעלות כבלים ואביזרים מנירוסטה 304

מחבר זוית והצרה לתעלה מחורצת מנירוסטה 

כולל ברגים

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8912991845385RAW 60.300 E330060

מחבר לתעלה מחורצת מנירוסטה

כולל ברגים

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8913006336159RV  60.100 E39649
8913011920259RV  60.200 E319649
8913016920266RV  60.300  E329649
8913021920273RV  60.400 E339649
8913026920280RV  60.500 E349649
8913031920297RV  60.600 E359649

60

פלטה להרכבת אביזרים לתעלה מחורצת 
מנירוסטה

כולל ברגים

דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8913036769728RMP 130 E3

60

מחבר ציר לתעלה מחורצת מנירוסטה

כולל ברגים

H        דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8912996335008RGV 60 E347

60

מחיצה לתעלה מחורצת מנירוסטה

כולל ברגים

H        דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8913001333400RW 60 E355

60
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מכסים לתעלות כבלים ואביזרים מנירוסטה 304

ניתן להזמין גם מנירוסטה 316



312www.erco.co.il

מכסים לתעלות כבלים ואביזרים מנירוסטה 304

מכסה לתעלה מחורצת מנירוסטה

כולל 6 בריחים מנירוסטה לנעילת המכסה

Bדגםמק"ט ספקמק"ט ארכה

8913041336906RDV 100 E3100
8913046337002RDV 200 E3200
8913051337101RDV 300 E3300
8913056337200RDV 400 E3400
8913061337309RDV 500 E3500
8913066337408RDV 550 E4550
8913071337507RDV 600 E3600

מכסה לזוית 90º לתעלה מחורצת מנירוסטה

כולל 3 בריחים מנירוסטה לנעילת המכסה

Bדגםמק"ט ספקמק"ט ארכה

8913076338405RESDV 100 E3104
8913081338504RESDV 200 E3204
8913086338603RESDV 300 E3304
8913091338702RESDV 400 E3404
8913096338801RESDV 500 E3504
8913101338900RESDV 600 E3604

מכסה להסתעפות T לתעלה מחורצת מנירוסטה 

כולל 2 בריחים מנירוסטה לנעילת המכסה

Bדגםמק"ט ספקמק"ט ארכה

8913106339600RTADV 60.100 E3104
8913111339709RTADV 60.200 E3204
8913116339808RTADV 60.300 E3304
89131213399907RTADV 60.400 E3404
8913126340002RTADV 60.500 E3504
8913131340057RTADV 60.550 E3554
8913136340101RTADV 60.600 E3604
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מכסים לתעלות כבלים ואביזרים מנירוסטה 304

110
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מכסים לתעלות כבלים ואביזרים מנירוסטה 304

תעלה מחורצת מנירוסטה גובה 110 מ"מ

אורך התעלה 3000 מ"מ
כולל מחבר וברגים

B        H         עובידגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8913141332205RL 110.100 E30.8100110
8913146332304RL 110.200 E30.8200110
8913151332403RL 110.300 E30.8300110
8913156332502RL 110.400 E30.9400110
8913161332601RL 110.500 E30.9500110
8913166332700RL 110.550 E30.9550110

110

הסתעפות T לתעלה מחורצת מנירוסטה

כולל ברגים

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8913171334209RTA 110.100 E3102110
8913176334308RTA 110.200 E3202110
8913181334407RTA 110.300 E3302110
8913186334506RTA 110.400 E3402110
8913191334605RTA 110.500 E3502110
8913196334704RTA 110.550 E3552110

110

מחבר זוית והצרה לתעלה מחורצת 
מנירוסטה

כולל ברגים

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8913206840908RAW 110.300 E3300110

110

מחבר פינתי לתעלה מחורצת 
מנירוסטה

כולל ברגים

H        דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8913201334902REK 110 E3110

110
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מכסים לתעלות כבלים ואביזרים מנירוסטה 304

מחבר לתעלה מחורצת מנירוסטה

כולל ברגים

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8913221920303RV  110.100 E39799
8913226920310RV  110.200 E319799
8913231920327RV  110.300  E329799
8913236920334RV 110.400 E339799
8913241920341RV  110.500 E349799
8913246920358RV  110.550 E354799

110

פלטה להרכבת אביזרים לתעלה מחורצת 
מנירוסטה

כולל ברגים

דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8913036769728RMP 130 E3

מחבר ציר לתעלה מחורצת 
מנירוסטה

כולל ברגים

H        דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8913211335107RGV 110 E393

110

מחיצה לתעלה מחורצת מנירוסטה

כולל ברגים

H        דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8913216333509RW 110 E398

110



316www.erco.co.il

מכסים לתעלות כבלים ואביזרים מנירוסטה 304
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סולמות כבלים ואביזרים מנירוסטה 304

ניתן להזמין גם מנירוסטה 316
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סולמות כבלים ואביזרים מנירוסטה 304

60
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סולמות כבלים ואביזרים מנירוסטה 304

סולמות כבלים מנירוסטה גובה 60 מ"מ
עובי 1.5 מ"מ

אורך הסולם 3000 מ"מ דפנות מנוקבות,
ניתן לקבל גם באורך 6000 מ"מ.

נירוסטה 304

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8913256340705KL 60.203 E320060
8913261340804KL 60.303 E330060
8913266340903KL 60.403 E340060
8913271341009KL 60.503 E350060
8913276341108KL 60.603 E360060

60

קשת 90º פנימית מנירוסטה

נירוסטה 304

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8913281342303KLBK 60.203 E320060
8913286342402KLBK 60.303 E330060
8913291342501KLBK 60.403 E340060
8913296342600KLBK 60.503 E350060
8913301342709KLBK 60.603 E360060

60

הסתעפות T מנירוסטה

נירוסטה 304

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8913306342808KLT 60.203 E320060
8913311342907KLT 60.303 E330060
8913316343003KLT 60.403 E340060
8913321343102KLT 60.503 E350060
8913326343201KLT 60.603 E360060

60

* לכל סולם באורך 3 מטר יש להוסיף 2 מחברים ישרים בתשלום
* לכל סולם באורך 6 מטר יש להוסיף 2 מחברים ישרים בתשלום

KSV 60 E3 :מק"ט ארכה: 8913356  דגם   

מרחק בין תומכים במטרים
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סולמות כבלים ואביזרים מנירוסטה 304

מחבר ישר מנירוסטה

כולל ברגים, נירוסטה 304

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8913356341757KSV 60 E315060

60

מחבר ישר לסולם למפתחים גדולים
מנירוסטה

כולל ברגים, נירוסטה 304

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8913361059638KSV 60 /320 E332060

60

מחבר ציר מנירוסטה

כולל ברגים, נירוסטה 304

H        דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8913366341856KGV 60 E360

60

הסתעפות צלב מנירוסטה

נירוסטה 304

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8913331343300KLK 60.203 E320060
8913336343409KLK 60.303 E330060
8913341343508KLK 60.403 E340060
8913346343607KLK 60.503 E350060
8913351343706KLK 60.603 E360060

60
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סולמות כבלים ואביזרים מנירוסטה 304

מחיצה לסולם מנירוסטה

נירוסטה 304

Hדגםמק"ט ספקמק"ט ארכה

8913381333325RW 35 E330

60

מחבר לשינוי זוית אופקית מנירוסטה

כולל ברגים, נירוסטה 304

Hדגםמק"ט ספקמק"ט ארכה

8913371341955KWV 60 E360

60

מהדק סולם כבלים לזרוע מנירוסטה

כולל בורג, נירוסטה 304

דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8913376342006KLTB 6 E3

מחבר להרכבת מחיצה לשלבים מנירוסטה

כולל בורג, נירוסטה 304

דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8913386341627KLWC 11 E3
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סולמות כבלים ואביזרים מנירוסטה 304
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סולמות כבלים למפתחים גדולים ואביזרים מנירוסטה 304

ניתן להזמין גם מנירוסטה 316
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סולמות כבלים למפתחים גדולים ואביזרים מנירוסטה 304
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סולמות כבלים למפתחים גדולים ואביזרים מנירוסטה 304

סולמות כבלים מנירוסטה למפתחים גדולים
גובה 105 מ"מ WSL, עובי 1.5 מ"מ

אורך הסולם 3000 מ"מ דפנות מנוקבות,
ניתן לקבל גם באורך 6000 מ"מ. נירוסטה 304

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8913391726509WSL 105.200 E3200105
8913396726523WSL 105.300 E3300105
8913401726547WSL105.400 E3400105
8913406726561WSL 105.500 E3500105
8913411726585WSL 105.600 E3600105

105

מחבר פינתי מנירוסטה

כולל ברגים, נירוסטה 304

H        דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8913416951062WAER 105 E3106.5

105

קשת 90º מנירוסטה

נירוסטה 304

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8913421951383WSBR 105.200 E3200105
8913426951390WSBR 105.300 E3300105
8913431951406WSBR 105.400 E3400105
8913436951413WSBR 105.500 E3500105
8913441951420WSBR 105.600 E3600105

105

* לכל סולם באורך 3 מטר יש להוסיף 2 מחברים ישרים בתשלום
* לכל סולם באורך 6 מטר יש להוסיף 2 מחברים ישרים בתשלום

WSL 105...
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סולמות כבלים למפתחים גדולים ואביזרים מנירוסטה 304

הסתעפות T מנירוסטה

נירוסטה 304

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8913446951482WSTR 105.200 E3200105
8913451951499WSTR 105.300 E3300105
8913456951505WSTR 105.400 E3400105
8913461951512WSTR 105.500 E3500105
8913466951529WSTR 105.600 E3600105

105

מחבר ישר מנירוסטה

כולל ברגים, נירוסטה 304

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8913471340132WSV 105.390 E3390106.5

105

מחבר ציר מנירוסטה

כולל ברגים, נירוסטה 304

H        דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8913476725304WSGV 105 E3106.5

105
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סולמות כבלים למפתחים גדולים ואביזרים מנירוסטה 304

מחבר לשינוי זוית אופקית מנירוסטה

כולל ברגים, נירוסטה 304

Hדגםמק"ט ספקמק"ט ארכה

8913481725458WSWV 105.390 E3106.5

מהדק סולם כבלים לזרוע מנירוסטה

כולל בורג, נירוסטה 304

דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8913486726424WSTB 2 E3

מחבר להרכבת מחיצה לשלבים מנירוסטה

כולל בורג, נירוסטה 304

דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8913496341641KLWC 16 E3

מחיצה לסולם מנירוסטה

נירוסטה 304

Hדגםמק"ט ספקמק"ט ארכה

8913491333424RW 85 E380

105
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סולמות כבלים למפתחים גדולים ואביזרים מנירוסטה 304
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מערכות תליה לתעלות וסולמות כבלים מנירוסטה 304

ניתן להזמין גם מנירוסטה 316
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מערכות תליה לתעלות וסולמות כבלים מנירוסטה 304

זרוע לקיר מנירוסטה

נירוסטה 304/316

L        H F= L / 2         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8913501840304KTAM 100 E311060120 Kg

8913506840328KTAM 200 E321080120 Kg

8913511840342KTAM 300 E331085120 Kg

8913513728602KTAM 400 E5410115120 Kg

זרוע  כבדה לקיר מנירוסטה

נירוסטה 304

L         B        H F=L/2דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8913516330003KTA 100 E31104040250 Kg

8913521330102KTA 200 E32104055250 Kg

8913526330201KTA 300 E33105065250 Kg

8913531330300KTA 400 E34105075250 Kg

8913536330409KTA 500 E351050110250 Kg

8913541330508KTA 600 E361050110250 Kg

8913546770809KTA 700 E371050150350 Kg

8913551770823KTA 800 E381050150350 Kg

8913556770847KTA 900 E391050150350 Kg

8913561770861KTA 1000 E3101050150350 Kg
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מערכות תליה לתעלות וסולמות כבלים מנירוסטה 304

שיטת התקנה לתקרה KU50/KUD50 מנירוסטה 304
מחבר עליון לתקרה, עובי 4 מ"מ

כולל ברגים
נירוסטה 304

 L         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8913566330607KU50 E3104

מחבר עליון לתקרה, עובי 5 מ"מ
U50 לחיבור במקביל 2 עמודים

כולל ברגים
נירוסטה 304

 L         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8913571330706KUD 50 E3105

עמוד לחיבור זרועות U50 מנירוסטה

אורך העמוד 3000 מ"מ
נירוסטה 304

דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8913576330805U50/3000 E3
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מערכות תליה לתעלות וסולמות כבלים מנירוסטה 304

מחבר להרכבת 2 זרועות במישור אחד
לעמוד U50 מנירוסטה

כולל בורג
נירוסטה 304

דגםמק"טמק"ט ארכה
8913581327652UD 24 E3

זרוע מנירוסטה לעמוד U50 מנירוסטה 

כולל בורג
נירוסטה 304

LH F= L / 2         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8913591329021KTUM 100 E310573120 Kg

8913596329045KTUM 200 E320573120 Kg

8913601329069KTUM 300 E330573120 Kg

8913606329083KTUM 400 E340583120 Kg

8913611328901KTU500 E351080250 Kg

8913616329007KTU 600 E361080250 Kg

U50 מגן פלסטיק לעמוד לחיבור זרועות

צבע צהוב
דגםמק"טמק"ט ארכה
8911191347605K 50

2XU50 מגן פלסטיק לעמודים לחיבור זרועות

צבע צהוב
דגםמק"טמק"ט ארכה

8911119347506DK 50
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מערכות תליה לתעלות וסולמות כבלים מנירוסטה 304

שיטת התקנה כבדה לתקרה KU-6040 מנירוסטה 304
מחבר עליון לתקרה מנירוסטה, עובי 6 מ"מ

כולל ברגים
נירוסטה 304

 L         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8913621892136KU 6040 E3106

עמוד לחיבור זרועות U6040 מנירוסטה

אורך העמוד 3000 מ"מ
נירוסטה 304

דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8913626892105U 6040 /3000 E3

U6040 מגן פלסטיק לעמוד

צבע צהוב
דגםמק"טמק"ט ארכה
8913631912162SKU 6040



334www.erco.co.il

מערכות תליה לתעלות וסולמות כבלים מנירוסטה 304

U6040 זרוע  כבדה מנירוסטה לעמוד

נירוסטה 304

L         B        H F=L/2דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8913516330003KTA 100 E31104040250 Kg

8913521330102KTA 200 E32104055250 Kg

8913526330201KTA 300 E33105065250 Kg

8913531330300KTA 400 E34105075250 Kg

8913536330409KTA 500 E351050110250 Kg

8913541330508KTA 600 E361050110250 Kg

8913546770809KTA 700 E371050150350 Kg

8913551770823KTA 800 E381050150350 Kg

8913556770847KTA 900 E391050150350 Kg

8913561770861KTA 1000 E3101050150350 Kg

U6040 לעמוד KTA ערכה מנירוסטה לחיבור זרוע

נירוסטה 304

דגםמק"טמק"ט ארכה
8913671931743HDS 60.40 E3



335 www.erco.co.il

תעלה מלאה ואביזרים מפח מגלוון
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תעלות מלאות ואביזרים מפח מגלוון

תעלה מלאה מפח מגלוון
עובי פח 0.8 מ"מ

אורך התעלה 2500 מ"מ
עובימידהמק"ט ארכה
680100140x40x0.80.8
680100260x40x0.80.8
680100360x60x0.80.8
6801007100x100x0.80.8
6801004100x60x0.80.8
6801005120x60x0.80.8
6801006150x60x0.80.8
6801008200x100x0.80.8

תעלה מלאה מפח מגלוון
עובי פח 1 מ"מ

אורך התעלה 2500 מ"מ
עובימידהמק"ט ארכה
680101040x40x1.01.0
680102060x40x1.01.0
680103060x60x1.01.0
6801070100x100x1.01.0
6801040100x60x1.01.0
6801050120x60x1.01.0
6801060150x60x1.01.0
6801080200x100x1.01.0
6801090300x100x1.01.0
6801100400x100x1.01.0
6801110500x100x1.01.0
6801111600x100x1.01.0

תעלה מלאה מפח מגלוון
עובי פח 1.5 מ"מ

אורך התעלה 2500 מ"מ
עובימידהמק"ט ארכה
6801120200x100x1.51.5
6801130300x100x1.51.5
6801140400x100x1.51.5
6801150500x100x1.51.5
6801155600x100x1.51.5
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תעלות מלאות ואביזרים מפח מגלוון

מכסה מפח מגלוון לתעלה מלאה
עובי פח 0.8 מ"מ

אורך המכסה 2500 מ"מ
עובימידהמק"ט ארכה
6802001400.8
6802002600.8
68020031000.8
68020041200.8
68020051500.8
68020062000.8

מכסה מפח מגלוון לתעלה מלאה
עובי פח 1 מ"מ

אורך המכסה 2500 מ"מ
עובימידהמק"ט ארכה
6802010401.0
6802020601.0
68020301001.0
68020401201.0
68020501501.0
68020602001.0
68020703001.0
68020804001.0
68020905001.0
68020926001.0

מכסה מפח מגלוון לתעלה מלאה
עובי פח 1.5 מ"מ

אורך המכסה 2500 מ"מ
עובימידהמק"ט ארכה
6802094401.5
6802095601.5
68020961001.5
68020971201.5
68020981501.5
68021002001.5
68021103001.5
68021204001.5
68021305001.5
68021356001.5
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תעלות מלאות ואביזרים מפח מגלוון

מחברים לתעלה מלאה מפח מגלוון

תאורמק"ט ספק
167100200x100 מחבר לתעלה עד מידה
167200200x100 מחבר לתעלה מעל מידה

מחברים למכסים מפח מגלוון 

תאורמק"ט ארכה
6817010200x100 מחבר למכסה עד מידה
6817020200x100 מחבר למכסה מעל מידה

זוית 90º לתעלה מלאה

מידהמק"ט ארכה
680401040x40
680402060x40
680403060x60
6804040100x60
6804050120x60
6804060150x60
6804070100x100
6804080200x100
6804090300x100
6804100400x100
6804110500x100
6804120600x100

מכסה לזוית 90º לתעלה מלאה

מידהמק"ט ארכה
680501040
680502060
6805030100
6805040120
6805050150
6805060200
6805070300
6805080400
6805090500
6805100600
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תעלות מלאות ואביזרים מפח מגלוון

זוית עולה לתעלות פח מלאות

מידהמק"ט ארכה
680601040x40
680602060x40
680603060x60
6806040100x60
6806050120x60
6806060150x60
6806070100x100
6806080200x100
6806090300x100
6806100400x100
6806110500x100
6806120600x100

מכסה לזוית עולה לתעלה מלאה

מידהמק"ט ארכה
680701040
680702060
6807030100
6807040120
6807050150
6807060200
6807070300
6807080400
6807090500
6807095600

פיצול T לתעלות פח מלאות

מידהמק"ט ארכה
680801040x40
680802060x40
680803060x60
6808040100x60
6808050120x60
6808060150x60
6808070100x100
6808080200x100
6808090300x100
6808100400x100
6808110500x100
6808115600x100
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תעלות מלאות ואביזרים מפח מגלוון

מכסה לפיצול T לתעלות פח מלאות

מידהמק"ט ארכה
680812040x40
680812560x40
680813060x60
6808135100x60
6808140120x60
6808145150x60
6808150100x100
6808155200x100
6808160300x100
6808165400x100
6808170500x100
6808175600x100

תעלת חיפוי

אורך התעלה 2500 מ"מ
עובימידהמק"ט ארכה
680116060x601.0
6801162100x1001.0



341 www.erco.co.il

תעלות רשת מגלוונות ואביזרים
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תעלות רשת מגלוונות ואביזרים

תעלת רשת מגלוונת

מידהמק"ט ארכה
7000001100x85x4.0
7000002200x85x4.0
7000003300x85x4.0
7000004400x85x4.0
7000005500x85x4.0
7000006600x85x4.0

מחבר לתעלת רשת

דגםתאורמק"ט ספקמק"ט ארכה
-מגולוונת-4932743
GRV 6 Fבגלוון חם8913666280186

מכסה לתעלת רשת מפח מגלוון

אורך המכסה 3000 מ"מ
עוביB         מק"ט ארכה
70000201000.8
70000232000.8
70000263000.8
70000294001.0
70000325001.0
70000356001.0

תעלת רשת בגלוון חם חיבור זכר נקבה

מידות         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
עובי חוט מ"מ        

רוחביאורכי
89136670712076MTC 60.100 F60X1003.903.90
89136671712090MTC 60.200 F60X2003.903.90
89136672712113MTC 60.300 F60X3004.824.82
89136673712120MTC 60.400 F60X4004.825.82
89136674712130MTC 60.500 F60X5004.825.82
89136675712144MTC 60.600 F60X6004.825.82

60

תעלת רשת בגלוון חם חיבור זכר נקבה

מידות         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
עובי חוט מ"מ        

רוחביאורכי
89136676712151MTC 110.100 F110X1003.903.90
89136677712175MTC 110.200 F110X2003.903.90
89136678712182MTC 110.300 F110X3004.824.82
89136679712199MTC 110.400 F110X4004.825.82
89136680712212MTC 110.500 F110X5004.825.82
89136681712229MTC 110.600 F110X6004.825.82

110
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צינורות מתכת שרשורי משורינים ופסי הארקת יסוד
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צינורות מתכת שרשורי משורינים ופסי הארקת יסוד

צינור PG מתכתי שרשורי מצופה

אורך הגליל 25 מטר
מידותדגםמק"ט ארכה
"5/8צינור מתכתי שרשורי משוריין שחור1021107
"3/4צינור מתכתי שרשורי משוריין שחור1021109
"1צינור מתכתי שרשורי משוריין שחור1021111
"1.1/4צינור מתכתי שרשורי משוריין שחור1021113
"1.1/2צינור מתכתי שרשורי משוריין שחור1021115
"2צינור מתכתי שרשורי משוריין שחור1021117

פסי הארקת בגליל בגלוון חם בטבילה

אורך הגליל 25 מטר
מידותדגםמק"ט ארכה
30X3.5פס הארקה בגליל גלוון חם בטבילה4932303
40X4.0פס הארקה בגליל גלוון חם בטבילה4932305

סרט תליה רב תכליתי

אורך הגליל 10 מטר
מידותמק"ט ארכה
17מ"מ6814451

כניסות ואומים לצינור משוריין

מידותדגםמק"ט ארכה
"5/8כניסה+אום מתכת לצינור שרשורי משוריין1021121
"3/4כניסה+אום מתכת לצינור שרשורי משוריין1021123
"1כניסה+אום מתכת לצינור שרשורי משוריין1021125
"1.1/4כניסה+אום מתכת לצינור שרשורי משוריין1021127
"1.1/2כניסה+אום מתכת לצינור שרשורי משוריין1021129
"2כניסה+אום מתכת לצינור שרשורי משוריין1021131
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תעלות וסולמות מפוליאסטר ואביזרים
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תעלות וסולמות מפוליאסטר ואביזרים

תעלה מחורצת גובה 40 - 50  מ"מ

אורך התעלה 3000 מ"מ
B        H         עובידגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8913676952557KPL 40.0602.06040
8913681952564KPL 50.1002.510050
8913686952571KPL 50.1502.615050
8913691952588KPL 50.2002.720050

תעלה מלאה גובה 40 - 50  מ"מ

אורך התעלה 3000 מ"מ
B        H         עובידגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8913696967612KP 40.0602.06040
8913701952403KP 50.1002.510050
8913706952410KP 50.1502.615050
8913711952427KP 50.2002.720050

זוג מחברים לתעלות

כולל ברגים

H        דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8913736955701KPGH 5039

מחיצה לתעלות

H        דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8913741953127KPT 5037

מכסה סופית לתעלות

B        H         עובידגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8913716955381KPKE 40.0602.56040
8913721955398KPKE 50.1002.510050
8913726955404KPKE 50.1502.515050
8913731955411KPKE 50.2003.220050

בורג להרכבת מחיצה לתעלה

מידותמק"ט ספק
962693FKM 6X16 E3

מפוליאסטר ואביזרים  תעלות 
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תעלות וסולמות מפוליאסטר ואביזרים

תעלה מחורצת גובה 80 מ"מ

אורך התעלה 3000 מ"מ
B        H         עובידגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8913746952595KPL 80.1002.510080
8913751952601KPL 80.1502.515080
8913756952618KPL 80.2002.520080
8913761952625KPL 80.3003.230080

תעלה מלאה גובה 80 מ"מ

אורך התעלה 3000 מ"מ
B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8913766952434KP 80.10010080
8913771952441KP 80.15015080
8913776952458KP 80.20020080
8913781952465KP 80.30030080

מכסה סופית לתעלות

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8913786955428KPKE 80.10010080
8913791955435KPKE 80.15015080
8913796955442KPKE 50.20020080
8913801955459KPKE 50.30030080

זוג מחברים לתעלות

כולל ברגים

H        דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8913806955718KPGH 8069

מחיצה לתעלות

H        דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8913811953134KPT 8069

בורג להרכבת מחיצה לתעלה

מידותמק"ט ספק
962693FKM 6X16 E3
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תעלות וסולמות מפוליאסטר ואביזרים

מכסה לתעלות

אורך התעלה 3000 מ"מ
B         עובידגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8913816956241KPD   602.060
8913821956258KPD 1002.5100
8913826956265KPD 1502.5150
8913831956272KPD 2002.5200
8913836956289KPD 3002.5300

זרוע לקיר

L F= L / 2         דגםמק"ט ספק
955725FPAP 100/AC110125 Kg

955732FPAP 150/AC160125 Kg

955749FPAP 200/AC210125 Kg

955756FPAP 250/AC260125 Kg

955763FPAP 300/AC310125 Kg

955770FPAP 400/AC410125 Kg

955787FPAP 500/AC510125 Kg

955794FPAP 600/AC610125 Kg

זרוע לקיר

L F= L / 2         דגםמק"ט ספק
955848FPAMP 100120125 Kg

955855FPAMP 150170125 Kg

955862FPAMP 200220125 Kg

955879FPAMP 300320125 Kg
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תעלות וסולמות מפוליאסטר ואביזרים

סולמות גובה 53 מ"מ

אורך הסולם 3000 מ"מ
B        H         עובידגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8913841957958UL 53.150/34.015053
8913846957972UL 53.200/34.020053
8913851957996UL 53.300/34.030053
8913856958016UL 53.400/34.040053
8913861958030UL 53.500/34.050053
8913866958054UL 53.600/34.060053

מכסה סופית לסולמות

אורך הסולם 3000 מ"מ
B        H         עובידגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8913871965748ULKE 53.1504.015053
8913876965755ULKE 53.2004.020053
8913881965762ULKE 53.3004.030053
8913886965779ULKE 53.4004.040053
8913891965786ULKE 53.5004.050053
8913896965793ULKE 53.6004.060053

זוג מחברים לסולמות

H        דגםמק"ט ספק
960156ULGH 5345

מחיצה לסולם

H        דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8913906958511ULTL 5330

סולמות ואביזרים מפוליאסטר
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תעלות וסולמות מפוליאסטר ואביזרים

סולמות גובה 80 מ"מ

אורך הסולם 3000 מ"מ
B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8913911958078UL 80.150/315053
8913916958092UL 80.200/320053
8913921958115UL 80.300/330053
8913926958139UL 80.400/340053
8913931958153UL 80.500/350053
8913936958177UL 80.600/360053

זוג מחברים לסולמות

H        דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8913941960163ULIH 80 E472

מחיצה לסולם

H        דגםמק"ט ספק
958528ULTL 8057
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100x100mm
עומס מירבי

IP20 במצב פתוח ,IP67 מוגן מים - במצב סגור •
• ניתן לשרשור קופסה עם קופסה לכל הכיוונים, מחברים זכר נקבה

• מותאם לעומס כבד מירבי 2000 ק"ג
• ניתן להתאים למגוון אביזרי קצה

• מיועד לבתים, בתי מלון, מרכזי קניות, מסעדות, חדרי תצוגה ומכוניות בפרט,
בתי חולים, מרפסות, מוסדות, חדרי כושר, שדות תעופה, מוזיאונים, מעבדות וכו'  

חדש
קופסה רצפתית אטומה למים
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התקנים משולבים ואביזרים

קופסה רצפתית לאביזרי קצה

IP20 במצב פתוח ,IP67 במצב סגור
תאור         מק"ט ארכה
ערכת הכנה ליציקה עבור ביטון רצפתי קומפלט1027113
קופסת ביטון רצפתית + רגלית פילוס לשקע אחד1027114
 מכסה כסף סיבובי + מתאם + שקע ישראלי אחד1027115
 מכסה זהב סיבובי + מתאם + שקע ישראלי אחד1027116
גליל הגבהה לשטיפה עם התקע מחובר - צבע אדום1027117
גליל הגבהה לשטיפה עם התקע מחובר - צבע אלומיניום1027118
גליל הגבהה לשטיפה עם התקע מחובר - צבע שמפניה1027119
מסגרת לריצפת עץ - צבע כסף10271193

מינימום 59 מ"מ

מקסימום 99 מ"מ

קופסת ביטון רצפתית

עומס מירבי

מכלול הקופסה

BUBOX התקן משולב לריצפה רטובה
סרטון הדרכה בעברית:
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E90 מערכות הולכת כבלים עמידות בפני אש

DIN 4102 לפי תקן
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DIN 4102 לפי תקן E90 מערכות הולכת כבלים עמידות בפני אש

E90 התקנה לקיר עבור תעלות מחורצות עמידות בפני אש

E90 התקנה לתקרה עבור תעלות מחורצות עמידות בפני אש
אפשרויות התקנה

אפשרות התקנה
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DIN 4102 לפי תקן E90 מערכות הולכת כבלים עמידות בפני אש

E90 מערכת לקיר עמידה בפני אש

RLVC E90 - תעלת פח מחורצת גובה 60 מ"מ

אורך התעלה 3000 מ"מ, כולל מחבר מהיר מובנה בתעלה
מסופק בורג ואום לכל דופן לשמירת רצף הארקה

B        H         עובידגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
89151051948178RLVC 60.100 E900.7510060
89151052948161RLVC 60.200  E900.7520060
89151053947300RLVC 60.300  E900.7530060
89151054947317RLVC 60.400  E900.940060

יש להזמין 6 ברגים נוספים  בתשלום על כל 3 מטר תעלה - מק"ט 8910251

זרועות חסינות אש בגלוון חם בטבילה

F= L / 2 דגםאורךמק"ט ספקמק"ט ארכה
130KTAS 100500 Kg מ"מ8915106917457

230KTAS 200500 Kg מ"מ8915107188406

330KTAS 300500 Kg מ"מ8915108188505

430KTAS 400500 Kg מ"מ8915112188604

E90 דיבל חסין אש

2 דיבלים - למחבר עליון לתקרה )בהתאם לאורך הזרוע(
1 דיבל     - לזרוע לקיר )בהתאם לאורך הזרוע(

דגםמתאים לאורך הזרועהברגהמק"ט ספקמק"ט ארכה
10KTAB 100/200DAZ 10x10 מ"מ8992001842827
12KTAS 300/400DAZ 12x10 מ"מ8992002842865

סט ברגים ואומים

דגםתאורמק"ט ספקמק"ט ארכה
FLM 6X12לתעלות מחורצות מפח מגולוון8910251206209

E90 קופסת חיבורים תקנית חסינת אש

מידותתאורמק"ט ארכה
1027100E90 101קופסת חיבורית חסינת אש תקניתX101X62

E90 קופסת חיבורים תקנית עמידה בפני אש

60
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RLVC E90 - תעלת פח מחורצת גובה 60 מ"מ

אורך התעלה 3000 מ"מ, כולל מחבר מהיר מובנה בתעלה
מסופק בורג ואום לכל דופן לשמירת רצף הארקה

B        H         עובידגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
89151051948178RLVC 60.100 E900.7510060
89151052948161RLVC 60.200  E900.7520060
89151053947300RLVC 60.300  E900.7530060
89151054947317RLVC 60.400  E900.940060

U5050 לעמוד KTAB, KTAS ערכה לחיבור זרוע
בגלוון חם בטבילה

דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8911251931705HDS 50.50 F

עמוד לחיבור זרועות U5050 בגלוון חם בטבילה

אורך העמוד 3000 מ"מ
דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8911191859306U5050 /3000F

60

סט ברגים ואומים

דגםתאורמק"ט ספקמק"ט ארכה
FLM 6X12לתעלות מחורצות מפח מגולוון8910251206209

יש להזמין 6 ברגים נוספים  בתשלום על כל 3 מטר תעלה - מק"ט 8910251

יש להזמין 2 דיבלים חסיני אש בתשלום - ראה עמוד 121

מחבר עליון לתקרה בגלוון חם בטבילה, עובי 5 מ"מ

כולל ברגים לחיבור לעמוד
 L         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8911186191956KU5050105

דיבל חסין אש

זרועות חסינות אש בגלוון חם בטבילה

F= L / 2 דגםאורךמק"ט ספקמק"ט ארכה
130KTAS 100500 Kg מ"מ8915106917457

230KTAS 200500 Kg מ"מ8915107188406

330KTAS 300500 Kg מ"מ8915108188505

430KTAS 400500 Kg מ"מ8915112188604

E90 מערכת לתקרה עמידה בפני אש
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E90 סולמות כבלים עמידים בפני אש
סולם כבלים עמיד בפני אש

עובי 1.5 מ"מ
אורך הסולם 3000 מ"מ

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
89112790346400KL 60.21521560
89112791346509KL 60.31531560
89112792346608KL 60.41541560

60

* לכל סולם באורך 3 מטר יש להוסיף 2 מחברים ישרים בתשלום
* לכל סולם באורך 6 מטר יש להוסיף 2 מחברים ישרים בתשלום

 KLVB 60/4  :מק"ט ארכה: 8911413  דגם   
* מרחק בין תמיכות לא יעלה על 1.5 מטר

* עומס מירבי 20 ק"ג/מטר

* 2 מהדקים לכל זרוע

מחבר ישר

כולל ברגים

B        H         דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8911413346707KLVB 60/415060

60

מהדק סולם כבלים לזרוע

כולל בורג

דגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
8911426282708KLTB 6
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E90 תפס לאיסוף כבלים לקיר ולתקרה עמידים בפני אש

E90 תפס רחב לאיסוף כבלים

להתקנה לקיר או לתקרה
להתקנה: מקסימום מרווח בין תפסים 60 ס"מ

גובה פנימי Hרוחב פנימי Bדגםמק"ט ספקמק"ט ארכה
891505892772SHS 80 S90114.5

אפשרויות ואופן התקנה

עומס מירבי 6 ק"ג/מטר, במרחק 60 ס"מ בין תפס לתפס

SHS 80 S
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N2XY כבל כח נחושת מסוג

conductor

1 Solid or stranded copper
(Class 1 or Class 2)

CONSTRUCTION SPECIFICATIONS

insulation

2
Cross linkable polyethylene

outer sheath

4
Polyvinyl chloride

filler

3
Polyvinyl chloride

Min. bending radius

operating temperature
Max. conductor

circuit temperature
Max. conductor short

Rated voltage Uo/U

AC test voltage

single cable - IEC 60332-1
Flame propagation test on

משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

5952044N2XY1x108.05141.2

5952045N2XY1x169.00199.6

5952075N2XY1x2510.40293.5

5952095N2XY1x3511.50388.9

5953010N2XY1x5013.00520.4

5953035N2XY1x7014.70719.9

5953050N2XY1x9516.60964.8

5953065N2XY1x12018.501,213.7

5953080N2XY1x15020.201,508.1

5953112N2XY1x18522.201,841.3

5953120N2XY1x24025.402,396.4

0.6/1kV עבור מתח PVC כבל כוח מוליך נחושת עם בידוד פוליאתילן מוצלב ומעטה חיצוני

U.V-ניתן להזמין את הכבל עם מעטה עמיד ב *
IEC 60332-3 לפי תקן FR3 ניתן להזמין את הכבל עם מעטה *

בעל אישור תו תקן רשמי
של מכון התקנים לפי ת"י 1516-1

מבנה הכבל

נחושת CLASS 1  עד 6 ממ"רסוג המוליך

נחושת שזורה CLASS 2 החל מ 10 ממ"ר

פוליאתילן מוצלב XLPEבידוד

PVCמילוי

PVCמעטה חיצוני

0.6/1kVמתח עבודה

90ºCטמפרטורת עבודה מקסימלית )מוליך(

כבל מתח נמוך
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משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

5953150N2XY1x30027.603,142.2

595xxxxN2XY1x40033.403,980.1

595xxxxN2XY1x50038.805,085.4

595xxxxN2XY1x63046.606,544.0

5951010N2XY2x1.510.10141.0

5951050N2XY2x2.510.90174.0

5951090N2XY2x421.80221.0

N2XY2x421.80221.0 - חבילות5951091

5951130N2XY2x612.80278.0

5952010N2XY2x1015.10425.3

595xxxxN2XY2x1617.20594.6

5951016N2XY2x2520.00856.8

595xxxxN2XY2x3522.201,114.3

595xxxxN2XY2x5025.401,495.4

5951020N2XY3x1.510.30151.5

N2XY3x1.510.30151.5 - חבילות5951021

5951060N2XY3x2.511.20201.2

N2XY3x2.511.20201.2 - חבילות5951061

5951100N2XY3x412.10261.2

N2XY3x412.10261.2 - חבילות5951101

5951140N2XY3x613.50347.5

N2XY3X613.50347.5 - חבילות59511401

5952020N2XY3x1016.20529.7

N2XY3x1016.20529.7 - חבילות59520201

5952050N2XY3x1618.20736.1

5952080N2XY3x25+1623.001,275.6

5952100N2XY3x35+1625.401,598.6

5953020N2XY3x50+2528.902,225.4

5953040N2XY3x70+3532.803,027.5

5953060N2XY3x95+5037.204,046.8

5953070N2XY3x120+7042.005,145.1

5953090N2XY3x150+7045.206,157.2

5953110N2XY3x185+9550.207,641.1

5953130N2XY3x240+12057.409,928.6

595xxxxN2XY3x300+15061.8012,625.6

5951030N2XY4x1.511.10185.5

N2XY4x1.511.10185.5 - חבילות5951031

N2XY4x1.511.10185.5 - גיד צ/י5951033

5951070N2XY4x2.512.00238.3

N2XY4x2.512.00238.3 - חבילות5951071

N2XY4x2.512.00238.3 - גיד צ/י5951073

5951110N2XY4x413.10318.0

N2XY4x413.10318.0 - חבילות59511101

5951150N2XY4x614.60424.4

N2XY4x614.60424.4 - חבילות59511501

5952030N2XY4x1017.60653.1

N2XY4x1017.60653.1 - חבילות59520301
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משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

5952060N2XY4x1620.10932.4

N2XY4x1620.10932.4 - חבילות59520601

5952090N2XY4x2523.401,363.6

5952110N2XY4x3526.101,803.4

5953030N2XY4x5029.902,428.5

5953042N2XY4x7034.403,377.2

5953062N2XY4x9538.804,510.0

5953072N2XY4x12044.205,751.3

5953100N2XY4x15048.207,095.4

5953111N2XY4x18553.608,729.8

5953131N2XY4x24062.3011,543.0

595xxxxN2XY4x30068.9015,124.1

5951040N2XY5x1.512.30222.1

N2XY5x1.512.30222.1 - חבילות5951041

5951080N2XY5x2.513.40299.9

N2XY5x2.513.40299.9 - חבילות5951081

5951120N2XY5x414.60398.5

N2XY5x414.60398.5 - חבילות59511201

5951160N2XY5x615.90514.2

N2XY5x615.90514.2 - חבילות59511601

5952040N2XY5x1019.00786.4

N2XY5x1019.00786.4 - חבילות59520401

5952070N2XY5x1621.801,126.9

N2XY5x1621.801,126.9 - חבילות59520701

5952091N2XY5x2525.801,682.8

5952115N2XY5x3528.902,233.8
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N2XBY כבל כח נחושת משוריין מסוג

conductor

1 Solid or stranded copper
(Class 1 or Class 2)

CONSTRUCTION SPECIFICATIONS

insulation

2
Cross linkable polyethylene

filler

3
Polyvinyl chloride

Min. bending radius

operating temperature
Max. conductor

circuit temperature
Max. conductor short

Rated voltage Uo/U

AC test voltage

single cable - IEC 60332-1
Flame propagation test on

Double galvanized
steel tape armour

armour

4

outer sheath

5
Polyvinyl chloride

משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

5969015N2XBY2X1.512.5283

596xxxxN2XBY2x2.513.3328

596xxxxN2XBY2x414.1383

596xxxxN2XBY2x615.1455

596xxxxN2XBY2x1017.7625

596xxxxN2XBY2x1619.7831

596xxxxN2XBY2x2522.31,156

596xxxxN2XBY2x3524.51,434

596xxxxN2XBY2x5027.11,801

596xxxxN2XBY2x7031.12,430

596xxxxN2XBY2x9535.73,236

596xxxxN2XBY2x12039.34,077

596xxxxN2XBY2x15043.34,998

596xxxxN2XBY2x18549.16,213

כבל כוח מוליך נחושת משוריין )פסי פלדה מגולוונים( עם בידוד פוליאתילן מוצלב
0.6/1kV עבור מתח PVC ומעטה חיצוני

U.V-ניתן להזמין את הכבל עם מעטה עמיד ב *
IEC 60332-3 לפי תקן FR3 ניתן להזמין את הכבל עם מעטה *

בעל אישור תו תקן רשמי
של מכון התקנים לפי ת"י 1516-1

מבנה הכבל

נחושת CLASS 1  עד 6 ממ"רסוג המוליך

נחושת שזורה CLASS 2 החל מ 10 ממ"ר

פוליאתילן מוצלב XLPEבידוד

PVCמילוי

פלדהשריון

PVCמעטה חיצוני

0.6/1kVמתח עבודה

90ºCטמפרטורת עבודה מקסימלית )מוליך(
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משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

596xxxxN2XBY2x24054.77,807
596xxxxN2XBY2x30059.59,431
5969025N2XBY3X1.513310
5969065N2XBY3X2.513.9367
5969105N2XBY3X414.7432
5969145N2XBY3X615.8524
5969185N2XBY3X1018.6733
5969225N2XBY3X1620.8994
5969255N2XBY3X25+1620.91,557
5969265N2XBY3X35+1622.91,889
5969275N2XBY3X50+2525.42,470
5969285N2XBY3X70+35293,370
5969295N2XBY3X95+5034.24,774
5969305N2XBY3X120+7036.65,744
5969315N2XBY3X150+7040.46,917
5969325N2XBY3X185+9545.58,611
5969335N2XBY3X240+12050.810,837
596xxxxN2XBY3x300+15055.213,243
5969035N2XBY4X1.513.7346
5969073N2XBY4X2.514.7414
5969113N2XBY4X415.6498
5969153N2XBY4X616.8610
5969195N2XBY4X1020866
5969235N2XBY4X1622.41,190
5969256N2XBY4X2525.51,704
5969268N2XBY4X3528.22,156
596xxxxN2XBY4x5031.52,776
596xxxxN2XBY4x7037.34,046
596xxxxN2XBY4x95435,425
5969308N2XBY4X12046.16,431
5969318N2XBY4X150517,980
596xxxxN2XBY4x18557.79,844
596xxxxN2XBY4x24064.612,518
596xxxxN2XBY4x30070.315,245
5969045N2XBY5X1.514.5394
5969085N2XBY5X2.515.6477
5969125N2XBY5X416.7581
5969165N2XBY5X618719
5969205N2XBY5X1021.51,037
5969245N2XBY5X1624.21,438
596xxxxN2XBY5x2527.72,043
596xxxxN2XBY5x3530.92,620
596xxxxN2XBY5x5034.83,402
596xxxxN2XBY5x7041.14,939
596xxxxN2XBY5x9547.36,611
596xxxxN2XBY5x12050.97,883
596xxxxN2XBY5x15056.39,763
596xxxxN2XBY5x18563.812,089
596xxxxN2XBY5x24071.715,439
596xxxxN2XBY5x3007818,817
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N2XCY כבל כח נחושת מסוכך מסוג

conductor

1 Solid or stranded copper
(Class 1 or Class 2)

CONSTRUCTION SPECIFICATIONS

insulation

2
Cross linkable polyethylene

filler

3
Polyvinyl chloride

Min. bending radius

operating temperature
Max. conductor

circuit temperature
Max. conductor short

Rated voltage Uo/U

AC test voltage

single cable - IEC 60332-1
Flame propagation test on

Concentric copper
conductor

screen

4

outer sheath

6
Polyvinyl chloride

Protective copper tape

tape

5

משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

5969013N2XCY2X1.5/1.512.5221

596xxxxN2XCY2x2.5/2.513.3262

596xxxxN2XCY2x4/414.3324

596xxxxN2XCY2x6/615.3406

596xxxxN2XCY2x10/1018.7610

596xxxxN2XCY2x16/1620.9796

596xxxxN2XCY2x25/1623.51,155

596xxxxN2XCY2x35/1625.71,415

596xxxxN2XCY2x50/2528.31,841

596xxxxN2XCY2x70/3532.32,510

596xxxxN2XCY2x95/5037.13,409

596xxxxN2XCY2x120/7040.024,166

596xxxxN2XCY2x150/7044.25,032

596xxxxN2XCY2x185/9550.76,409

כבל כוח מוליך נחושת מסוכך )סיכוך נחושת( עם בידוד פוליאתילן מוצלב
0.6/1kV עבור מתח PVC ומעטה חיצוני

U.V-ניתן להזמין את הכבל עם מעטה עמיד ב *
IEC 60332-3 לפי תקן FR3 ניתן להזמין את הכבל עם מעטה *

בעל אישור תו תקן רשמי
של מכון התקנים לפי ת"י 1516-1

מבנה הכבל

נחושת CLASS 1  עד 6 ממ"רסוג המוליך

נחושת שזורה CLASS 2 החל מ 10 ממ"ר

פוליאתילן מוצלב XLPEבידוד

PVCמילוי

נחושתסיכוך

PVCמעטה חיצוני

0.6/1kVמתח עבודה

90ºCטמפרטורת עבודה מקסימלית )מוליך(
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משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

596xxxxN2XCY2x240/12056.58,185
596xxxxN2XCY2x300/15062.19,978
5969026N2XCY3x1.5/1.513242
5969067N2XCY3X2.5/2.513.9293
5969106N2XCY3X4/414.9370
5969146N2XCY3X6/616469
596xxxxN2XCY3x10/1019.6705
596xxxxN2XCY3x16/1622943
596xxxxN2XCY3x25/1624.81,386
596xxxxN2XCY3x35/1627.21,722
596xxxxN2XCY3x50/2530.22,269
596xxxxN2XCY3x70/3534.53,115
596xxxxN2XCY3x95/5039.44,217
596xxxxN2XCY3x120/7042.95,181
596xxxxN2XCY3x150/7047.26,311
596xxxxN2XCY3x185/9554.17,976
596xxxxN2XCY3x240/12060.310,215
596xxxxN2XCY3x300/15066.512,543
5958198N2XCY4X1.5/1.513.7272
5969083N2XCY4X2.5/2.514.7338
596xxxxN2XCY4x4/415.8428
5969154N2XCY4x6/617548
5969197N2XCY4X10/1020.9831
5969236N2XCY4X16/1623.61,133
596xxxxN2XCY4x25/1626.71,677
596xxxxN2XCY4x35/1629.42,107
596xxxxN2XCY4x50/2532.92,792
596xxxxN2XCY4x70/3537.73,864
596xxxxN2XCY4x95/5043.45,273
596xxxxN2XCY4x120/70476,427
596xxxxN2XCY4x150/7051.97,909
596xxxxN2XCY4x185/9559.39,921
596xxxxN2XCY4x240/12066.412,767
596xxxxN2XCY4x300/15073.115,689
5969046N2XCY5x1.5/1.514.5307
596xxxxN2XCY5x2.5/2.515.6384
596xxxxN2XCY5x4/416.9495
5969166N2XCY5x6/618.2637
596xxxxN2XCY5x10/1022.5966
596xxxxN2XCY5x16/1625.41,308
596xxxxN2XCY5x25/1628.91,947
596xxxxN2XCY5x35/1632.12,474
596xxxxN2XCY5x50/25363,289
596xxxxN2XCY5x70/3541.34,561
596xxxxN2XCY5x95/5047.76,230
596xxxxN2XCY5x120/7051.87,616
596xxxxN2XCY5x150/7057.29,369
596xxxxN2XCY5x185/9565.411,755
596xxxxN2XCY5x240/12073.315,132
596xxxxN2XCY5x300/15080.618,607
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כבלים וחוטים | כבלי מתח נמוך

NA2XY כבל כח אלומיניום מסוג

CONSTRUCTION SPECIFICATIONS

insulation

2
Cross linkable polyethylene

filler

3
Polyvinyl chloride

operating temperature
Max. conductor

circuit temperature
Max. conductor short

Rated voltage Uo/U

AC test voltage

single cable - IEC 60332-1
Flame propagation test on

conductor

Stranded aluminium(Class2)
1

outer sheath

4
Polyvinyl chloride

Min. bending radius

משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

5954xxxעגול - NA2XY1x2511172.6

5954xxxעגול - NA2XY1x3512.2211.8

5954xxxעגול - NA2XY1x5013.9267.9

5954xxxעגול - NA2XY1x7015.7360.7

5954xxxעגול - NA2XY1x9517.8462.0

NA2XY1X12019.7565.5 - עגול5954063

5954xxxעגול - NA2XY1x15022696.1

NA2XY1X18524.1868.6 - עגול5954084

NA2XY1X24026.81,048.1 - עגול5954085

NA2XY1X30029.81,298.8 - עגול5954086

NA2XY1X400341,662.9 - עגול5954087

0.6/1kV עבור מתח PVC כבל כוח מוליך אלומיניום עם בידוד פוליאתילן מוצלב ומעטה חיצוני

U.V-ניתן להזמין את הכבל עם מעטה עמיד ב *
IEC 60332-3 לפי תקן FR3 ניתן להזמין את הכבל עם מעטה *

בעל אישור תו תקן רשמי
של מכון התקנים לפי ת"י 1516-1

מבנה הכבל

אלומניום שזור CLASS 2 סוג המוליך

במבנה סקטור או עגול

פוליאתילן מוצלב XLPEבידוד

PVCמילוי

PVCמעטה חיצוני

0.6/1kVמתח עבודה

90ºCטמפרטורת עבודה מקסימלית )מוליך(
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משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

NA2XY1X500351,765.0 - עגול5954088
NA2XY3X25+1624.4787.7 - עגול5954011
NA2XY3X35+1626.6884.8 - עגול5954021
NA2XY3X50+2531.41,171.8 - עגול5954031
NA2XY3X70+3535.51,549.5 - עגול5954041
NA2XY3X95+5040.32,227.0 - עגול5954051
NA2XY3X120+7045.42,827.2 - עגול5954059
NA2XY3X150+7049.63,258.9 - עגול5954071
NA2XY3X185+9555.24,135.6 - עגול5954081
NA2XY3X240+12061.14,898.7 - עגול5954089
NA2XY4X2525.3804.4 - עגול5954016
NA2XY4X3528.51,025.9 - עגול5954026
NA2XY4X5033.41,429.3 - עגול5954043
NA2XY4X7037.81,751.0 - עגול5954046
NA2XY4X9543.12,457.1 - עגול5954048
NA2XY4X12047.83,027.8 - עגול5954062
NA2XY4X15053.83,532.6 - עגול5954076
NA2XY4X185594,423.7 - עגול5954083
NA2XY4X24065.35,479.2 - עגול5954092
NA2XY4X30073.26,997.7 - עגול5954094
NA2XY5X2527.81,001.8 - עגול5954093
NA2XY5X3531.71,302.8 - עגול5954095
NA2XY5X5036.71,794.8 - עגול5954096
NA2XY3X25+1621500.0 - סקטור5954010
NA2XY3X35+1623600.0 - סקטור5954020
NA2XY3X50+2527780.0 - סקטור5954030
NA2XY3X70+35311,050.0 - סקטור5954040
NA2XY3X95+50351,390.0 - סקטור5954050
NA2XY3X120+70401,740.0 - סקטור5954060
NA2XY3X150+70422,030.0 - סקטור5954070
NA2XY3X185+95482,580.0 - סקטור5954080
NA2XY3X240+120543,300.0 - סקטור5954090
NA2XY4X2521520.0 - סקטור5954015
NA2XY4X3525660.0 - סקטור5954025
NA2XY4X5027860.0 - סקטור5954042
NA2XY4X70311,170.0 - סקטור5954045
NA2XY4X95351,540.0 - סקטור5954047
NA2XY4X120391,900.0 - סקטור5954061
NA2XY4X150422,280.0 - סקטור5954075
NA2XY4X185482,880.0 - סקטור5954082
NA2XY4X240553,700.0 - סקטור5954091
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משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

5954310NA2XY G/Y1X3512.2200

5954320NA2XY G/Y1X5013.5250

5954330NA2XY G/Y1X7015320

5954340NA2XY G/Y1X9516.7420

5954350NA2XY G/Y1X12019530

5954360NA2XY G/Y1X15021630

5954370NA2XY G/Y1X18523.2770

5954380NA2XY G/Y1X24026990

5954390NA2XY G/Y1X30029.81200

כבל כח אלומיניום חד גידי )הארקה(

0.6/1kV עבור מתח PVC כבל כוח מוליך אלומיניום עם בידוד פוליאתילן מוצלב ומעטה חיצוני

U.V-ניתן להזמין את הכבל עם מעטה עמיד ב *
IEC 60332-3 לפי תקן FR3 ניתן להזמין את הכבל עם מעטה *

בעל אישור תו תקן רשמי
של מכון התקנים לפי ת"י 1516-1

מבנה הכבל

אלומניום שזור CLASS 2 סוג המוליך

פוליאתילן מוצלב XLPEבידוד

PVCמעטה חיצוני

0.6/1kVמתח עבודה

90ºCטמפרטורת עבודה מקסימלית )מוליך(

כבלים וחוטים | כבלי מתח נמוך

conductor

Stranded aluminium(Class2)
1

single cable - IEC 60332-1
Flame propagation test on
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ABC )כבל תא"מ )תיל אווירי מבודד

CONSTRUCTION SPECIFICATIONS

insulation

2
XLPE UV

operating temperature
Max. conductor

circuit temperature
Max. conductor short

Rated voltage Uo/U

AC test voltage

conductor

Stranded aluminium(Class2)
1

messanger

3
Aluminium alloy

Min. bending radius

משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

ABC AL2X1614.2130 - תא"מ5954503

ABC AL2X2516.8194 - תא"מ5954505

ABC AL3X50+54.6+2X2531.8945 - תא"מ5954536

ABC AL3X70+54.631.7900 - תא"מ5954550

ABC AL3X70+54.6+2X25351,090 - תא"מ5954540

ABC AL3x95+54.6+2x25361,140 - תא"מ5954562

ABC AL3X120+95+2X2541.11,710 - תא"מ5954565

ABC AL3X150+95+2X25431,880 - תא"מ5954570

ABC AL4X2520.6390 - תא"מ5954515

ABC AL4X5027690 - תא"מ5954535

ABC AL4X50+2X2532880 - תא"מ5954537

ABC AL4X70+2X25351,130 - תא"מ5954501

ABC AL4X95361,280 - תא"מ5954560

ABC AL4X95+2X2538.51,470 - תא"מ5954561

ABC AL5X2523488 - תא"מ5954520

ABC AL6X2525.8585 - תא"מ5954516

0.6/1kV כבל כוח מוליך אלומיניום עם בידוד פוליאתילן מוצלב עבור מתח

NFC33229 1740 מיוצר עפ"י ת"י

מבנה הכבל

אלומיניום שזור CLASS 2סוג המוליך

סגסוגת אלומיניוםתיל נושא

פוליאתילן מוצלב XLPEבידוד

0.6/1kVמתח עבודה

90ºCטמפרטורת עבודה מקסימלית )מוליך(
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כבלים וחוטים | כבלי מתח ביניים

N2XS(F)2Y כבל כח נחושת מסוג

1234567

CONSTRUCTION SPECIFICATIONS

insulation

3
Cross linked polyethylene

2 Inner layer of
semiconducting material

4 Outer layer of
semiconducting material

operating temperature
Max. conductor

circuit temperature
Max. conductor short

Rated voltage Uo/U

Copper wires +
Copper tape

screen

6

Swellable tape

water block 

5 Min. bending radius

outer sheath

7
Polyethylene

conductor

Copper(Class2)
1

משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

5953264N2XS)F(2Y 6/10KV1x35/1621750

5953265N2XS)F(2Y 6/10KV1X50/1624900

5953266N2XS)F(2Y 6/10KV1X70/1625.51,100

5953267N2XS)F(2Y 6/10KV1X95/16271,450

5953268N2XS)F(2Y 6/10KV1X120/1628.51,700

5953269N2XS)F(2Y 6/10KV1X150/2530.52,000

5953270N2XS)F(2Y 6/10KV1X185/25332,400

כבל כוח עבור מתח ביניים מוליך נחושת עם בידוד פוליאתילן מוצלב ומעטה חיצוני פוליאתילן

0.6/1kV עבור מתח PVC כבל כוח מוליך נחושת עם בידוד פוליאתילן מוצלב ומעטה חיצוני

בעל אישור תו תקן רשמי
 SI 1516-2 של מכון התקנים לפי ת"י

מבנה הכבל

נחושת שזורה CLASS 2סוג המוליך

שכבת חצי מוליךשכבה פנימית

פוליאתילן מוצלב XLPEבידוד

שכבת חצי מוליךשכבה חיצונית

שכבת סופג לחותמפריד

נחושתסיכוך

פוליאתילןמעטה חיצוני

)6/10kV)12kVמתח עבודה

12/20kV)24kV(

18/30kV)36kV(

90ºCטמפרטורת עבודה מקסימלית )מוליך(
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משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

5953271N2XS)F(2Y 6/10KV1X240/25352,950

5953272N2XS)F(2Y 6/10KV1X300/2537.53,530

5953273N2XS)F(2Y 6/10KV1x400/35414,500

5953274N2XS)F(2Y 6/10KV1x500/35445,500

5953384N2XS)F(2Y 12/20KV1x35/1626900

5953385N2XS)F(2Y 12/20KV1X50/1627.51,050

5953386N2XS)F(2Y 12/20KV1X70/16291,300

5953387N2XS)F(2Y 12/20KV1X95/16311,800

5953388N2XS)F(2Y 12/20KV1X120/16331,900

5953389N2XS)F(2Y 12/20KV1X150/2534.52,200

5953390N2XS)F(2Y 12/20KV1X185/25362,550

5953391N2XS)F(2Y 12/20KV1X240/2538.53,200

5953392N2XS)F(2Y 12/20KV1X300/25413,800

5953393N2XS)F(2Y 12/20KV1x400/35454,750

5953394N2XS)F(2Y 12/20KV1x500/35485,700

5953444N2XS)F(2Y 18/30KV1X50/16331,400

5953445N2XS)F(2Y 18/30KV1X70/16351,650

5953446N2XS)F(2Y 18/30KV1X95/16372,000

5953447N2XS)F(2Y 18/30KV1X120/16382,250

5953448N2XS)F(2Y 18/30KV1X150/25402,700

5953449N2XS)F(2Y 18/30KV1X185/25423,100

5953450N2XS)F(2Y 18/30KV1X240/25443,750

5953451N2XS)F(2Y 18/30KV1X300/25474,300

5953452N2XS)F(2Y 18/30KV1x400/35525,200

5953453N2XS)F(2Y 18/30KV1x500/35546,450
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כבלים וחוטים | כבלי מתח ביניים

NA2XS(F)2Y כבל כח אלומיניום מסוג

CONSTRUCTION SPECIFICATIONS

insulation

3
Cross linked polyethylene

2 Inner layer of
semiconducting material

4 Outer layer of
semiconducting material

operating temperature
Max. conductor

circuit temperature
Max. conductor short

Rated voltage Uo/U

Copper wires +
Copper tape

screen

6

Swellable tape

water block 

5 Min. bending radius

outer sheath

7
Polyethylene

1234567

conductor

Aluminum(Class2)
1

משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

5953789NA2XS)F(2Y 6/10KV1x35/1621500

5953790NA2XS)F(2Y 6/10KV1X50/1624580

5953791NA2XS)F(2Y 6/10KV1X70/1625.5680

5953792NA2XS)F(2Y 6/10KV1X95/1627810

5953793NA2XS)F(2Y 6/10KV1X120/1628.5950

5953794NA2XS)F(2Y 6/10KV1X150/2530.51,100

כבל כוח עבור מתח ביניים מוליך אלומיניום עם בידוד פוליאתילן מוצלב ומעטה חיצוני פוליאתילן

0.6/1kV עבור מתח PVC כבל כוח מוליך נחושת עם בידוד פוליאתילן מוצלב ומעטה חיצוני

בעל אישור תו תקן רשמי
 SI 1516-2 של מכון התקנים לפי ת"י

מבנה הכבל

אלומיניום שזור CLASS 2סוג המוליך

שכבת חצי מוליךשכבה פנימית

פוליאתילן מוצלב XLPEבידוד

שכבת חצי מוליךשכבה חיצונית

שכבת סופג לחותמפריד

נחושתסיכוך

פוליאתילןמעטה חיצוני

)6/10kV)12kVמתח עבודה

12/20kV)24kV(

18/30kV)36kV(

90ºCטמפרטורת עבודה מקסימלית )מוליך(
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משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

5953795NA2XS)F(2Y 6/10KV1X185/25331,210

5953796NA2XS)F(2Y 6/10KV1X240/25351,420

5953797NA2XS)F(2Y 6/10KV1X300/2537.51,730

5953798NA2XS)F(2Y 6/10KV1x400/35412,100

5953799NA2XS)F(2Y 6/10KV1x500/35442,520

5953867NA2XS)F(2Y 12/20KV1x35/1626700

5953868NA2XS)F(2Y 12/20KV1X50/1627.5800

5953869NA2XS)F(2Y 12/20KV1X70/1629900

5953870NA2XS)F(2Y 12/20KV1X95/16311,050

5953871NA2XS)F(2Y 12/20KV1X120/16331,200

5953872NA2XS)F(2Y 12/20KV1X150/2534.51,300

5953873NA2XS)F(2Y 12/20KV1X185/25361,500

5953874NA2XS)F(2Y 12/20KV1X240/2538.51,650

5953875NA2XS)F(2Y 12/20KV1X300/25411,950

5953876NA2XS)F(2Y 12/20KV1x400/35452,300

5953877NA2XS)F(2Y 12/20KV1x500/35482,800

5953907NA2XS)F(2Y 18/30KV1X50/16331,000

5953908NA2XS)F(2Y 18/30KV1X70/16351,200

5953909NA2XS)F(2Y 18/30KV1X95/16371,400

5953898NA2XS)F(2Y 18/30KV1X120/16381,500

5953911NA2XS)F(2Y 18/30KV1X150/25401,850

5953912NA2XS)F(2Y 18/30KV1X185/25421,900

5953913NA2XS)F(2Y 18/30KV1X240/25442,200

5953914NA2XS)F(2Y 18/30KV1X300/25472,500

5953915NA2XS)F(2Y 18/30KV1x400/35522,850

5953916NA2XS)F(2Y 18/30KV1x500/35543,300
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CONSTRUCTION SPECIFICATIONS

operating temperature
Max. conductor

circuit temperature
Max. conductor short

AC test voltage

single cable - IEC 60332-1
Flame propagation test on

Min. bending radius Rated voltage Uo/U

conductor

1 Solid or stranded copper
(Class 1 or Class 2)

insulation

2
Cross linkable polyethylene

filler

3
Polyvinyl chloride

outer sheath

4
Polyvinyl chloride

משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

595xxxxפיקוד - N2XY 6x112.22235

N2XY6X1.512.91276 - פיקוד5959010

595xxxxפיקוד - N2XY6x2.514.08357

595xxxxפיקוד - N2XY6x623.10925

595xxxxפיקוד - N2XY 7x112.22241

N2XY7X1.512.91285 - פיקוד5959020

N2XY7X2.514.08371 - פיקוד5959140

595xxxxפיקוד - N2XY7x415.43505

0.6/1kV עבור מתח PVC כבל פיקוד מוליך נחושת עם בידוד פוליאתילן מוצלב ומעטה חיצוני

U.V-ניתן להזמין את הכבל עם מעטה עמיד ב *
IEC 60332-3 לפי תקן FR3 ניתן להזמין את הכבל עם מעטה *

בעל אישור תו תקן רשמי
של מכון התקנים לפי ת"י 1516-1

מבנה הכבל

נחושת CLASS 1 סוג המוליך

פוליאתילן מוצלב XLPEבידוד

PVCמילוי

PVCמעטה חיצוני

0.6/1kVמתח עבודה

90ºCטמפרטורת עבודה מקסימלית )מוליך(

כבל פיקוד

N2XY כבל פיקוד נחושת מסוג
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משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

595xxxxפיקוד - N2XY 8x113.36288

N2XY8X1.514.16341 - פיקוד5959030

N2XY8X2.515.70455 - פיקוד5959150

595xxxxפיקוד - N2XY 10x114.96364

N2XY10X1.515.88432 - פיקוד5959040

N2XY10X2.517.44567 - פיקוד5959160

N2XY12X115.37392 - פיקוד5959045

N2XY12X1.516.32469 - פיקוד5959050

N2XY12X2.517.95621 - פיקוד5959170

595xxxxפיקוד - N2XY 14x116.00432

N2XY14X1.517.02519 - פיקוד5959060

595xxxxפיקוד - N2XY14x2.518.74691

595xxxxפיקוד - N2XY 16x116.84483

N2XY16X1.517.95581 - פיקוד5959070

N2XY16X2.519.75776 - פיקוד5959071

595xxxxפיקוד - N2XY 19x117.70542

N2XY19X1.518.85655 - פיקוד5959080

N2XY19X2.520.80880 - פיקוד5959172

595xxxxפיקוד - N2XY 21x118.54597

N2XY21X1.519.76723 - פיקוד5959100

N2XY21X2.521.84974 - פיקוד5959178

595xxxxפיקוד - N2XY 24x119.61673

N2XY24X1.520.93816 - פיקוד5959110

N2XY24X2.523.271,110 - פיקוד5959180

595xxxxפיקוד - N2XY 30x121.38811

N2XY30X1.522.86989 - פיקוד5959120

595xxxxפיקוד - N2XY30x2.525.361,344

595xxxxפיקוד - N2XY36x122.98948

595xxxxפיקוד - N2XY36x1.524.591,158

595xxxxפיקוד - N2XY36x2.527.321,581
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CONSTRUCTION SPECIFICATIONS

operating temperature
Max. conductor

circuit temperature
Max. conductor short

AC test voltage

single cable - IEC 60332-1
Flame propagation test on

Min. bending radius Rated voltage Uo/U

conductor

1 Solid or stranded copper
(Class 1 or Class 2)

insulation

2
Cross linkable polyethylene

filler

3
Polyvinyl chloride

outer sheath

6
Polyvinyl chloride

Concentric copper
conductor

screen

4

Protective copper tape

tape

5

משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

595xxxxפיקוד - N2XCY7x1.5/1.515.3351

N2XCY7X2.5/2.516.5449 - פיקוד5958187

595xxxxפיקוד - N2XCY8x1.5/1.516.6394

595xxxxפיקוד - N2XCY8x2.5/2.518506

595xxxxפיקוד - N2XCY9x1.5/1.517.6429

595xxxxפיקוד - N2XCY9x2.5/2.519.1553

595xxxxפיקוד - N2XCY10x1.5/1.518.1460

595xxxxפיקוד - N2XCY10x2.5/2.519.7597

כבל פיקוד מסוכך )סיכוך נחושת( עם בידוד פוליאתילן מוצלב
0.6/1kV עבור מתח PVC ומעטה חיצוני

U.V-ניתן להזמין את הכבל עם מעטה עמיד ב *
IEC 60332-3 לפי תקן FR3 ניתן להזמין את הכבל עם מעטה *

בעל אישור תו תקן רשמי
של מכון התקנים לפי ת"י 1516-1

מבנה הכבל

נחושת CLASS 1 סוג המוליך

פוליאתילן מוצלב XLPEבידוד

PVCמילוי

נחושתסיכוך

PVCמעטה חיצוני

0.6/1kVמתח עבודה

90ºCטמפרטורת עבודה מקסימלית )מוליך(

N2XCY כבל פיקוד נחושת מסוכך מסוג
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משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

N2XCY12x1.5/1.518.6508 - פיקוד5958058

N2XCY12x2.5/2.520.3666 - פיקוד5958216

595xxxxפיקוד - N2XCY14x1.5/1.519.3559

595xxxxפיקוד - N2XCY14x2.5/2.521.1738

595xxxxפיקוד - N2XCY16x1.5/1.520.1612

595xxxxפיקוד - N2XCY16x2.5/2.522813

595xxxxפיקוד - N2XCY19x1.5/1.520.9683

595xxxxפיקוד - N2XCY19x2.5/2.522.9917

595xxxxפיקוד - N2XCY21x1.5/1.521.9742

595xxxxפיקוד - N2XCY21x2.5/2.524996

595xxxxפיקוד - N2XCY24x1.5/1.523.7831

595xxxxפיקוד - N2XCY24x2.5/2.526.11,120

595xxxxפיקוד - N2XCY27x1.5/1.524.2895

595xxxxפיקוד - N2XCY27x2.5/2.526.61,213

N2XCY30x1.5/1.524.9969 - פיקוד5958154

N2XCY30x2.5/2.527.51,321 - פיקוד5958290

595xxxxפיקוד - N2XCY37x1.5/1.526.51,136

595xxxxפיקוד - N2XCY37x2.5/2.529.31,560

595xxxxפיקוד - N2XCY40x1.5/1.527.51,213

595xxxxפיקוד - N2XCY40x2.5/2.530.61,675
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conductor

1 Solid or stranded copper
(Class 1 or Class 2)

CONSTRUCTION SPECIFICATIONS

insulation

2
Cross linkable polyethylene

filler

3
Polyvinyl chloride

Min. bending radius

operating temperature
Max. conductor

circuit temperature
Max. conductor short

Rated voltage Uo/U

AC test voltage

single cable - IEC 60332-1
Flame propagation test on

Double galvanized
steel tape armour

armour

4

outer sheath

5
Polyvinyl chloride

CONSTRUCTION SPECIFICATIONS

operating temperature
Max. conductor

circuit temperature
Max. conductor short

AC test voltage

single cable - IEC 60332-1
Flame propagation test on

Min. bending radius Rated voltage Uo/U

conductor

1 Solid or stranded copper
(Class 1 or Class 2)

insulation

2
Cross linkable polyethylene

filler

3
Polyvinyl chloride

outer sheath

5
Polyvinyl chloride

Double galvanized
steel tape armour

armour

4

משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

N2XBY7X1.515.3438 - פיקוד5958025

N2XBY7X2.516.5539 - פיקוד5958185

N2XBY8X1.516.6493 - פיקוד5958035

N2XBY8X2.518608 - פיקוד5958195

595xxxxפיקוד - N2XBY9x1.517.6536

595xxxxפיקוד - N2XBY9x2.519.1665

N2XBY10X1.518.1569 - פיקוד5958045

N2XBY10X2.519.7711 - פיקוד5958205

כבל פיקוד מוליך נחושת משוריין )סרט פלדה מגולוון( עם בידוד פוליאתילן מוצלב
0.6/1kV עבור מתח PVC ומעטה חיצוני

U.V-ניתן להזמין את הכבל עם מעטה עמיד ב *
IEC 60332-3 לפי תקן FR3 ניתן להזמין את הכבל עם מעטה *

בעל אישור תו תקן רשמי
של מכון התקנים לפי ת"י 1516-1

מבנה הכבל

נחושת CLASS 1סוג המוליך

פוליאתילן מוצלב XLPEבידוד

PVCמילוי

פלדהשריון

PVCמעטה חיצוני

0.6/1kVמתח עבודה

90ºCטמפרטורת עבודה מקסימלית )מוליך(

N2XBY כבל פיקוד נחושת משוריין מסוג
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משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

N2XBY12X1.518.6622 - פיקוד5958053

N2XBY12X2.520.3784 - פיקוד5958215

N2XBY14X1.519.3678 - פיקוד5958065

595xxxxפיקוד - N2XBY14x2.521.1862

N2XBY16X1.520.1737 - פיקוד5958075

595xxxxפיקוד - N2XBY16x2.522943

N2XBY19X1.520.9813 - פיקוד5958095

N2XBY19X2.522.91,050 - פיקוד5958255

N2XBY21X1.521.9877 - פיקוד5958115

595xxxxפיקוד - N2XBY21x2.5241,136

N2XBY24X1.523.7980 - פיקוד5958136

595xxxxפיקוד - N2XBY24x2.526.11,274

595xxxxפיקוד - N2XBY27x1.524.21,045

595xxxxפיקוד - N2XBY27x2.526.61,367

N2XBY30X1.524.91,122 - פיקוד5958153

595xxxxפיקוד - N2XBY30x2.527.51,479

595xxxxפיקוד - N2XBY37x1.526.51,293

595xxxxפיקוד - N2XBY37x2.529.31,721

595xxxxפיקוד - N2XBY40x1.527.51,374

595xxxxפיקוד - N2XBY40x2.530.61,852
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CONSTRUCTION SPECIFICATIONS

operating temperature
Max. conductor

circuit temperature
Max. conductor short

AC test voltage

single cable - IEC 60332-1
Flame propagation test on

Min. bending radius Rated voltage Uo/U

insulation

2
Polyvinyl chloride

outer sheath

3
Polyvinyl chloride

conductor

1 Fine-stranded copper
(Class 5)

משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

144001LIYY2x0.54.7030

144006LIYY3x0.55.0038

144014LIYY4x0.55.3042

144024LIYY5x0.55.8051

144033LIYY6x0.56.3060

144037LIYY7x0.56.3067

144042LIYY8x0.57.2080

144xxxLIYY9x0.58.0091

144049LIYY10x0.58.0096

144052LIYY12x0.58.30109

144057LIYY14x0.58.70125

144xxxLIYY16x0.59.20141

כבל פיקוד מוליך נחושת גמיש עם בידוד PVC ומעטה חיצוני PVC עבור מתח 300/500 וולט

SI 60227 מיוצר לפי תקן

מבנה הכבל

נחושת גמישה CLASS 5סוג המוליך

PVCבידוד

PVCמעטה חיצוני

300/500Vמתח עבודה

70ºCטמפרטורת עבודה מקסימלית )מוליך(

LIYY כבל פיקוד נחושת גמיש מסוג
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משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

144064LIYY18x0.510.00161

144xxxLIYY20x0.510.00182

144069LIYY21x0.511.50238

144073LIYY24x0.512.60282

144075LIYY25x0.511.60218

144080LIYY30x0.513.50333

144002LIYY2x0.755.0039

144007LIYY3x0.755.5048

144015LIYY4x0.756.0056

144025LIYY5x0.756.6068

144034LIYY6x0.757.2080

144038LIYY7x0.757.2090

144043LIYY8x0.758.30117

144046LIYY9x0.759.20124

144050LIYY10x0.759.20127

144053LIYY12x0.759.70153

144058LIYY14x0.7510.20175

144xxxLIYY16x0.7510.80197

144065LIYY18x0.7511.80220

144xxxLIYY20x0.7511.80265

144070LIYY21x0.7512.50294

144074LIYY24x0.7514.00356

144076LIYY25x0.7513.60305

144081LIYY30x0.7515.00421

144084LIYY34x0.7516.10481

144003LIYY2x15.3044

144008LIYY3x15.7057

144016LIYY4x16.3068

144026LIYY5x16.9082

144035LIYY6x17.5097

144039LIYY7x17.50109

144044LIYY8x18.90130

144047LIYY9x19.80153

144051LIYY10x19.80159

144054LIYY12x110.10185

144059LIYY14x110.70213

144062LIYY16x111.30241

144066LIYY18x112.40268

144xxxLIYY20x112.40338

144071LIYY21x115.10359

144077LIYY25x114.20372

144082LIYY32x116.80552

144085LIYY34x117.40589
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משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

144004LIYY2x1.56.3058

144009LIYY3x1.56.8082

144017LIYY4x1.57.5096

144027LIYY5x1.58.20117

144036LIYY6x1.59.00138

144040LIYY7x1.59.00157

144045LIYY8x1.510.30175

144048LIYY9x1.510.80203

1440515LIYY10x1.511.80227

144055LIYY12x1.512.20267

144060LIYY14x1.513.10314

144xxxLIYY16x1.513.80354

144067LIYY18x1.514.80396

144xxxLIYY20x1.514.80440

144072LIYY21x1.516.30523

144078LIYY25x1.517.40547

144083LIYY32x1.520.20800

144086LIYY34x1.521.10863

144005LIYY2x2.57.4090

144010LIYY3x2.58.50125

144018LIYY4x2.58.70142

144028LIYY5x2.59.80178

144xxxLIYY6x2.510.70211

144041LIYY7x2.510.70241

144xxxLIYY8x2.511.80287

144xxxLIYY9x2.513.00312

144xxxLIYY10x2.514.00347

144056LIYY12x2.514.50408

144xxxLIYY14x2.515.50478

144063LIYY16x2.516.40541

144068LIYY18x2.517.60604

144xxxLIYY20x2.517.60645

144079LIYY25x2.520.40825

144011LIYY3x410.40211

144019LIYY4x411.40257

144029LIYY5x412.80344

144012LIYY3x613.40290

144020LIYY4x613.40370

144030LIYY5x614.80457

144013LIYY3x1019.80514

144021LIYY4x1017.70641

144031LIYY5x1019.80833

144032LIYY5x1624.201,317
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CONSTRUCTION SPECIFICATIONS

operating temperature
Max. conductor

circuit temperature
Max. conductor short

AC test voltage

single cable - IEC 60332-1
Flame propagation test on

Min. bending radius Rated voltage Uo/U

insulation

2
Polyvinyl chloride

outer sheath

5
Polyvinyl chloride

binding tape

3
Plastic wrap

Copper wire braid

screen

4

conductor

1 Fine-stranded copper
(Class 5)

משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

144100LIYCY2x0.55.1038
144101LIYCY3x0.55.4047
144102LIYCY4x0.55.8055
144103LIYCY5x0.56.3066
144xxxLIYCY6x0.56.8075
144104LIYCY7x0.56.8082
144xxxLIYCY8x0.58.3094
144xxxLIYCY9x0.58.80113
144105LIYCY10x0.58.80122
144xxxLIYCY12x0.59.00138
144xxxLIYCY14x0.59.60158
144xxxLIYCY16x0.510.10179
144xxxLIYCY18x0.511.00196
144xxxLIYCY20x0.511.00226
144xxxLIYCY25x0.512.60275

1441001LIYCY2x0.755.7046
1441011LIYCY3x0.756.0059
1441021LIYCY4x0.756.5071

LIYCY כבל פיקוד נחושת גמיש מסוכך מסוג

PVC ומעטה חיצוני PVC כבל פיקוד מוליך נחושת גמיש מסוכך )סיכוך נחושת( עם בידוד
עבור מתח 300/500 וולט

מבנה הכבל

נחושת גמישה CLASS 5סוג המוליך

PVCבידוד

עטיפת פלסטיקכריכה

נחושתסיכוך

PVCמעטה חיצוני

300/500Vמתח עבודה

70ºCטמפרטורת עבודה מקסימלית )מוליך(

SI 60227 מיוצר לפי תקן
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משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

1441031LIYCY5x0.757.1086
144xxxLIYCY6x0.757.7098

1441041LIYCY7x0.757.70108
144xxxLIYCY8x0.758.70117
144xxxLIYCY9x0.7510.00128

1441051LIYCY10x0.7510.00165
144112LIYCY12x0.7510.40187
144xxxLIYCY14x0.7510.90210
144113LIYCY16x0.7511.50234
144114LIYCY18x0.7512.10257
144115LIYCY20x0.7512.10284
144117LIYCY25x0.7514.40361

1441002LIYCY2x15.9052
1441012LIYCY3x16.3068
1441022LIYCY4x16.9083
1441032LIYCY5x17.60100
144xxxLIYCY6x18.50124

1441042LIYCY7x18.50137
1441045LIYCY8x19.40156
144xxxLIYCY9x110.60174
144xxxLIYCY10x110.60193

1441121LIYCY12x110.80221
144xxxLIYCY14x111.40249
144xxxLIYCY16x112.00278

1441141LIYCY18x113.10326
144xxxLIYCY20x113.10367

1441171LIYCY25x115.00438
1441003LIYCY2x1.56.9071
1441013LIYCY3x1.57.3091
1441023LIYCY4x1.58.20124
1441033LIYCY5x1.58.90146
144xxxLIYCY6x1.59.90173

1441043LIYCY7x1.59.90192
144xxxLIYCY8x1.511.00213
144xxxLIYCY9x1.512.50264

1441052LIYCY10x1.512.50285
1441122LIYCY12x1.513.20326
144xxxLIYCY14x1.513.90369
144xxxLIYCY16x1.514.60411

1441142LIYCY18x1.515.80470
1441151LIYCY20x1.515.80510
1441172LIYCY25x1.518.20622
1441004LIYCY2x2.57.9096
1441014LIYCY3x2.58.60138
1441024LIYCY4x2.59.60175
1441034LIYCY5x2.510.50213
144xxxLIYCY6x2.511.40247

1441044LIYCY7x2.511.40277
144xxxLIYCY8x2.514.00326
144xxxLIYCY9x2.514.80364
144xxxLIYCY10x2.514.80412

1441123LIYCY12x2.515.50482
144xxxLIYCY14x2.516.30547
144xxxLIYCY16x2.517.20613

1441143LIYCY18x2.518.50654
144xxxLIYCY20x2.518.50684
144xxxLIYCY25x2.521.40920
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משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )AWG(סוג הכבלמק"ט

9991110660052x224.0-
-60052x224.0 - חבילה999111060
9991110760054x224.8-
-60054x224.8 - חבילה999111070
9991110960056x226.0-
-60056x226.0 - חבילה999111090
9991111160058x226.4-
-60058x226.4 - חבילה999111110

כבל פיקוד מסוכך 6005

כבל פיקוד

מבנה הכבל

נחושת מבודל 22AWGסוג המוליך

פוליאתילןבידוד

רדיד אלומיניוםסיכוך

PVCמעטה חיצוני

60Vמתח עבודה

60ºCטמפרטורת עבודה מקסימלית )מוליך(

UL 1581 VW-1 מיוצר לפי תקן

כבלים וחוטים | כבלי פיקוד
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CONSTRUCTION SPECIFICATIONS

insulation

2

Solid copper (Class1)

conductor

1

outer sheath

5

filler

3

Bezeq 0819 standard

Petroleum jelly

12345

Polyethylene Polyethylene

Clupak paper tape

separator

4

משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

99911191PJ - Telephone Cable5X2X0.48.065

99911192PJ - Telephone Cable10X2X0.49.590

99911193PJ - Telephone Cable20X2X0.411.0135

99911194PJ - Telephone Cable30X2X0.412.5185

99911196PJ - Telephone Cable50X2X0.414.5265

99911197PJ - Telephone Cable100X2X0.419.0455

99911198PJ - Telephone Cable200X2X0.425.0830

999111xxPJ - Telephone Cable300x2x0.430.01,205

999111xxPJ - Telephone Cable400x2x0.433.51,550

99911181PJ - Telephone Cable5X2X0.69.090

99911182PJ - Telephone Cable10X2X0.611.0135

99911183PJ - Telephone Cable20X2X0.613.5225

99911184PJ - Telephone Cable30X2X0.615.0310

99911186PJ - Telephone Cable50X2X0.618.0460

99911187PJ - Telephone Cable100X2X0.624.0840

99911188PJ - Telephone Cable200X2X0.632.01,570

כבל תקשורת מוליך נחושת במילוי פטרוג'לי עם בידוד פוליאתילן מוקצף ומעטה חיצוני פוליאתילן

מיוצר לפי תקן בזק 0819

מבנה הכבל

מוליך נחושתסוג המוליך

פוליאתילןבידוד

פטרוג'למילוי

פוליאתילןמעטה חיצוני

כבל טלפון במילוי PJ )פטרוג'ל(
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משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )AWG(סוג הכבלמק"ט

999110522LAN CABLE SFTP CAT74X2X237.558

999110523DUAL LAN CABLE SFTP CAT72X4X2X237.5x15.5120

99911052LAN CABLE FFTP CAT74X2X237.558

999110521DUAL LAN CABLE FFTP CAT72X4X2X237.5x15.5120

99911055LAN CABLE NYY CAT7 UV4X2X239.564

CONSTRUCTION

insulation

2

Solid copper (Class1)

conductor

1

12345

Polyethylene

6

pair screen

3
Aluminium foil

S-Tinned copper wire braid
F-Aluminium foil

screen

4

outer sheath

5
flame retardant
Halogen free

drain wire

6
Tinned copper

CAT7 1000MHz כבל תקשורת מסוג

מבנה הכבל

מוליך נחושת 23AWGסוג המוליך

פוליאתילןבידוד

S/FTP - סיכוך רשתסיכוך

F/FTP - סיכוך רדיד אלומיניום

HFFR )נטול הלוגן(מעטה חיצוני

* ניתן להזמין כבל עם בידוד U.V PVC להתקנה חיצונית
נבדק ע"י מעבדת דלתא

)האישור זמין לשני הסוגים(

CAT7 1000MHz כבל תקשורת מסוג

כבלים וחוטים | כבלי תקשורת
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כבלים וחוטים | כבלי תקשורת

CONSTRUCTION SPECIFICATIONS

Min. bending radius

insulation

2

Solid copper (Class1)

conductor

1

HD Polyethylene

outer sheath

4
Polyvinyl chloride

Aluminium foil

screen

3

single cable - IEC 60332-1
Flame propagation test on

4 123

משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )AWG(סוג הכבלמק"ט

999110510CAT64x2x237.0-
-CAT64x2x237.0 - חבילה9991105100

FTP CAT6 כבל מחשב

כבל תקשורת נתונים

מבנה הכבל

נחושת 23AWGסוג המוליך

פוליאתילןבידוד

רדיד אלומיניוםסיכוך

PVCמעטה חיצוני

300Vמתח עבודה

60ºCטמפרטורת עבודה מקסימלית )מוליך(

ISO/IEC 11801 מיוצר לפי תקן
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CONSTRUCTION SPECIFICATIONS

Min. bending radius

insulation

2

Copper clad aluminium

conductor

1

HD Polyethylene

outer sheath

4
Polyvinyl chloride

Aluminium foil

screen

3

single cable - IEC 60332-1
Flame propagation test on

4 123

משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )AWG(סוג הכבלמק"ט

-CAT5E4x2x246.2 - חבילה9991105090
99911051CAT5E4x2x246.2-

FTP CAT5E כבל מחשב

כבל תקשורת נתונים

מבנה הכבל

אלומיניום מצופה נחושת 24AWGסוג המוליך

פוליאתילןבידוד

רדיד אלומיניוםסיכוך

PVCמעטה חיצוני

125/57Vמתח עבודה

60ºCטמפרטורת עבודה מקסימלית )מוליך(

ISO/IEC 11801 מיוצר לפי תקן

כבלים וחוטים | כבלי תקשורת
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CONSTRUCTION SPECIFICATIONS

Ultraviolet protection

Min. bending radius

insulation

2

Copper clad steel (Class1)

conductor

1

Polyethylene

outer sheath

4
Polyvinyl chloride

aluminium braid
Copper clad

screen

3

single cable - IEC 60332-1
Flame propagation test on

4 123

משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

-RG59-6.0 - חבילה99911050
99911065RG59-6.0-

RG59 כבל קואקסיאלי

Ω 75 כבל קואקסיאלי מסוכך

מבנה הכבל

פלדה מצופה נחושתסוג המוליך

פוליאתילן מוקצףבידוד

רשת אלומיניוםסיכוך

PVCמעטה חיצוני

75ºCטמפרטורת עבודה מקסימלית )מוליך(
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CONSTRUCTION SPECIFICATIONS

Ultraviolet protection

Min. bending radius

insulation

2

power

5

Copper clad steel (Class1)

conductor

1

Polyethylene

outer sheath

4
Polyvinyl chloride

aluminium
Copper clad

aluminium braid
Copper clad

screen

3

4 123 5

single cable - IEC 60332-1
Flame propagation test on

משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

99911066RG59 + POWER-6.0-
-RG59 + POWER-6.0 - חבילה999110660

כבל קואקסיאלי RG59 + מתח

כבל קואקסיאלי מסוכך Ω 75 + 2 גידי מתח

מבנה הכבל

פלדה מצופה נחושתסוג המוליך

פוליאתילן מוקצףבידוד

רשת אלומיניוםסיכוך

PVC מוגן UVמעטה חיצוני

2 גידי מתח 0.8mmמתח

75ºCטמפרטורת עבודה מקסימלית )מוליך(

כבלים וחוטים | כבלי תקשורת
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משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

99911009RG6-7.06-
-RG6-7.06 - חבילה999110090

RG6 Trishield כבל קואקסיאלי

Ω 75 )כבל קואקסיאלי מסוכך )3 סיכוכים

מבנה הכבל

פלדה מצופה נחושתסוג המוליך

פוליאתילן מוקצףבידוד

רדיד אלומיניום + רשתסיכוך

PVCמעטה חיצוני

CONSTRUCTION SPECIFICATIONS

1234

insulation

2

Copper clad steel (Class1)

conductor

1

Polyethylene foam

outer sheath

4
Polyvinyl chloride

foil + braid
Aluminium

screen

3 Min. bending radius

single cable - IEC 60332-1
Flame propagation test on

60ºCטמפרטורת עבודה מקסימלית )מוליך(

כבלים וחוטים | כבלי תקשורת
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CONSTRUCTION
conductor

1 Fine-stranded copper
(Class 5)

insulation

2
Cross linkable polyethylene

filler

3
Polyvinyl chloride

outer sheath

4
Polyvinyl chloride

single cable - IEC 60332-1
Flame propagation test on

Min. bending radius

operating temperature
Max. comductor

Rated voltage Uo/U

circuit temperature
Max. conductor short

AC test voltage

SPECIFICATIONS

)RV-K( N2XY-K כבל נחושת גמיש מסוג

0.6/1kV עבור מתח PVC כבל כוח מוליך נחושת גמיש עם בידוד פוליאתילן מוצלב ומעטה חיצוני

U.V-ניתן להזמין את הכבל עם מעטה עמיד ב *
IEC 60332-3 לפי תקן FR3 מיוצר לפי תקן 1516-1* ניתן להזמין את הכבל עם מעטה

מבנה הכבל

נחושת CLASS 5סוג המוליך

פוליאתילן מוצלב XLPEבידוד

PVCמילוי

PVCמעטה חיצוני

0.6/1kVמתח עבודה

90ºCטמפרטורת עבודה מקסימלית )מוליך(

משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

109xxxxN2XY-K )RV-K(1x1.55.842

109xxxxN2XY-K )RV-K(1x2.56.353

109xxxxN2XY-K )RV-K(1x46.876

109xxxxN2XY-K )RV-K(1x67.497

1092562N2XY-K )RV-K( 1x108.1141

109xxxxN2XY-K )RV-K(1x169196

1092564N2XY-K )RV-K( 1x2510.4283

1092566N2XY-K )RV-K( 1x3511.5379

1092568N2XY-K )RV-K( 1x5013519

1092570N2XY-K )RV-K( 1x7014.7705

1092572N2XY-K )RV-K( 1x9516.6935

1092574N2XY-K )RV-K( 1x12018.51,174

1092576N2XY-K )RV-K(1x15020.21,448
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משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

1092578N2XY-K )RV-K(1x18522.21,771
1092580N2XY-K )RV-K( 1x24025.42,296
1092582N2XY-K )RV-K( 1x30027.62,842
109xxxxN2XY-K )RV-K(1x40033.43,730
1092527N2XY-K )RV-K(2x1015.1425
109xxxxN2XY-K )RV-K(2x1617.2595
109xxxxN2XY-K )RV-K(2x2520857
109xxxxN2XY-K )RV-K(2x3522.21,114
109xxxxN2XY-K )RV-K(2x5025.41,495
109xxxxN2XY-K )RV-K(2x240577,636
1092507N2XY-K )RV-K(3x2.511.2201
109xxxxN2XY-K )RV-K(3x412.1261
1092521N2XY-K )RV-K(3x613.5348
1092529N2XY-K )RV-K(3x1016.2530
1092535N2XY-K )RV-K(3x1618.2736
1092541N2XY-K )RV-K(3x25+16231,276
1092543N2XY-K )RV-K(3x35+1625.41,599
1092545N2XY-K )RV-K(3x50+2528.92,225
1092547N2XY-K )RV-K(3x70+3532.83,028
1092549N2XY-K )RV-K(3x95+5037.24,047
1092551N2XY-K )RV-K(3x120+70425,145
109xxxxN2XY-K )RV-K(3x150+7045.26,157
1092553N2XY-K )RV-K(3x185+9550.27,641
1092555N2XY-K )RV-K(3x240+12057.49,929
1092508N2XY-K )RV-K(4x2.512238
1092515N2XY-K )RV-K(4x413.1318
1092523N2XY-K )RV-K(4x614.6424
1092531N2XY-K )RV-K(4x1017.6653
1092537N2XY-K )RV-K(4x1620.1932
1092542N2XY-K )RV-K(4x2523.41,364

10925435N2XY-K )RV-K(4x3526.11,803
109xxxxN2XY-K )RV-K(4x5029.92,429
109xxxxN2XY-K )RV-K(4x7034.43,377
1092550N2XY-K )RV-K(4x9538.85,410
109xxxxN2XY-K )RV-K(4x12044.25,751
109xxxxN2XY-K )RV-K(4x15048.27,095
109xxxxN2XY-K )RV-K(4x18553.68,730
109xxxxN2XY-K )RV-K(4x24062.311,543
109xxxxN2XY-K )RV-K(4x30068.915,124
1092509N2XY-K )RV-K(5x2.513.4300
1092517N2XY-K )RV-K(5x414.6399
1092525N2XY-K )RV-K(5x615.9514
1092533N2XY-K )RV-K(5x1019786
1092539N2XY-K )RV-K(5x1621.81,127
109xxxxN2XY-K )RV-K(5x2525.81,683
1092544N2XY-K )RV-K(5x3528.92,234

10925465N2XY-K )RV-K(5x5033.63,057
109xxxxN2XY-K )RV-K(5x7038.64,239
109xxxxN2XY-K )RV-K(5x9543.65,643
109xxxxN2XY-K )RV-K(5x12049.67,242
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CONSTRUCTION
conductor

1 Fine-stranded copper
(Class 5)

insulation

2
Polyvinyl chloride

outer sheath

3
Polyvinyl chloride

operating temperature
Max. conductor

circuit temperature
Max. conductor short

AC test voltage

single cable - IEC 60332-1
Flame propagation test on

Min. bending radius Rated voltage Uo/U

SPECIFICATIONS

כבל כוח מוליך נחושת גמיש עם בידוד PVC ומעטה חיצוני PVC עבור מתח 300/500 וולט

בעל אישור תו תקן רשמי
של מכון התקנים לפי ת"י 60227

מבנה הכבל

נחושת גמישה CLASS 5סוג המוליך

PVCבידוד

PVCמעטה חיצוני

300/500Vמתח עבודה

70ºCטמפרטורת עבודה מקסימלית )מוליך(

משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

58xxxHO5VV-F - White2x0.756.260

58110HO5VV-F - White2x16.467

58130HO5VV-F - White2x1.57.490

58133HO5VV-F - Black2x1.57.490

58200HO5VV-F - White2x2.59135

58135HO5VV-F - Black2x410.4186

58080HO5VV-F - White3x0.756.671

58115HO5VV-F - Black3x0.756.671

58120HO5VV-F - White3x16.879

58140HO5VV-F - White3x1.58.1112

58141HO5VV-F - Orange3x1.58.1112

כבל נחושת גמיש מסוג HO5VV-F )פנדל(

כבלים וחוטים | כבלים גמישים
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משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

58142HO5VV-F - Black3x1.58.1112

58210HO5VV-F - White3x2.59.8169

58211HO5VV-F - Orange3x2.59.8169

58212HO5VV-F - Black3x2.59.8169

58xxxHO5VV-F - White3x411.3234

58090HO5VV-F - White4x0.757.287

58xxxHO5VV-F - White4x17.6101

58150HO5VV-F - White4x1.59142

58220HO5VV-F - White4x2.510.7208

58xxxHO5VV-F - White4x412.7302

58xxxHO5VV-F - White5x0.758.1104

58xxxHO5VV-F - White 5x18.3118

58160HO5VV-F - White5x1.510.1170

58230HO5VV-F - White5x2.511.9249

58xxxHO5VV-F - White5x413.9354

כבלים וחוטים | כבלים גמישים
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CONSTRUCTION
conductor

1 Fine-stranded copper
(Class 5)

insulation

2
polyvinyl chloride
Oil resistant

outer sheath

3
polyvinyl chloride
Oil resistant

operating temperature
Max. conductor

circuit temperature
Max. conductor short

AC test voltage

single cable - IEC 60332-1
Flame propagation test on

Min. bending radius Rated voltage Uo/U

Resistant to oil

SPECIFICATIONS

כבל כוח מוליך נחושת גמיש עם בידוד פוליויניל כלוריד ומעטה חיצוני פוליויניל כלוריד
עמיד בשמנים עבור מתח 300/500 וולט

בעל אישור תו תקן רשמי
של מכון התקנים לפי ת"י 60227

מבנה הכבל

נחושת גמישה CLASS 5סוג המוליך

פוליויניל כלוריד בידוד

פוליויניל כלוריד עמיד בשמניםמעטה חיצוני

300/500Vמתח עבודה

70ºCטמפרטורת עבודה מקסימלית )מוליך(

משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

58303HO5VV5-F3X1.58.1112

58306HO5VV5-F3X2.59.8169

58307HO5VV5-F5X1.510.1170

58309HO5VV5-F5X2.511.9249

)ERCOFLEX( HO5VV5-F כבל נחושת גמיש מסוג

כבלים וחוטים | כבלים גמישים
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CONSTRUCTION
conductor

1 Fine-stranded copper
(Class 5)

insulation

2
rubber
Ethylene propylene

outer sheath

3
rubber
Polychloroprene

operating temperature
Max. conductor

circuit temperature

Water resistant

Max. conductor short

AC test voltage

single cable - IEC 60332-1
Flame propagation test on

Min. bending radius Rated voltage Uo/U

SPECIFICATIONS

123

Ultraviolet protection

כבל כוח מוליך נחושת גמיש עם בידוד גומי ומעטה חיצוני גומי עבור מתח 450/750 וולט

בעל אישור תו תקן רשמי
של מכון התקנים לפי ת"י 60245

מבנה הכבל

נחושת גמישה CLASS 5סוג המוליך

גומי )EPR(בידוד

גומי )PCP(מעטה חיצוני

450/750Vמתח עבודה

80ºCטמפרטורת עבודה מקסימלית )מוליך(

משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

101xxxxHO7RN-F1x1.57.255

101xxxxHO7RN-F1x2.58.075

101xxxxHO7RN-F1x49.0100

101xxxxHO7RN-F1x611.0135

101xxxxHO7RN-F1x1012.5200

101xxxxHO7RN-F1x1614.5275

1015007HO7RN-F1X2516.5390

1015008HO7RN-F1X3518.5515

1015009HO7RN-F1X5021.0720

101xxxxHO7RN-F1x7023.5950

1015003HO7RN-F1X9526.01,220

כבל נחושת גמיש מסוג HO7RN-F )גומי(

כבלים וחוטים | כבלים גמישים
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משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

1015215HO7RN-F1X12028.51,550

1015217HO7RN-F1X15031.51,900

1015218HO7RN-F1X18534.52,430

1015219HO7RN-F1X24038.02,960

101xxxxHO7RN-F1x30041.53,715

101xxxxHO7RN-F1x40046.54,630

101xxxxHO7RN-F1x50051.55,700

1015005HO7RN-F2X110.5120

1015010HO7RN-F2X1.511.5130

1015050HO7RN-F2X2.513.5185

101xxxxHO7RN-F2x415.0255

1015012HO7RN-F2X618.5355

101xxxxHO7RN-F2x1024.0665

101xxxxHO7RN-F2x1627.5855

101xxxxHO7RN-F2x2531.51,230

1015090HO7RN-F3X111.5140

1015020HO7RN-F3X1.512.5155

1015060HO7RN-F3X2.514.5225

1015120HO7RN-F3X416.0310

1015135HO7RN-F3X620.0430

1015158HO7RN-F3X1025.5800

1015178HO7RN-F3X1629.51,050

1015198HO7RN-F3X2534.01,510

1015208HO7RN-F3X3538.01,940

101xxxxHO7RN-F3x5044.02,700

101xxxxHO7RN-F3x7049.53,535

101xxxxHO7RN-F3x9554.04,575

101xxxxHO7RN-F3x12059.06,120

101xxxxHO7RN-F3x15066.56,970

101xxxxHO7RN-F3x18571.59,130

101xxxxHO7RN-F4x112.5170

1015030HO7RN-F4X1.513.5190

1015070HO7RN-F4X2.515.5270

1015125HO7RN-F4X418.0380

1015140HO7RN-F4X622.0535

1015160HO7RN-F4X1028.0965

1015180HO7RN-F4X1632.01,275

1015200HO7RN-F4X2537.51,875

1015210HO7RN-F4X3542.02,415

1015212HO7RN-F4X5048.03,580

10152121HO7RN-F4X7054.54,435

1015213HO7RN-F4X9560.55,720

10152132HO7RN-F4X12065.57,600
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משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

101xxxxHO7RN-F4x15074.08,960

10152131HO7RN-F4X18579.511,480

101xxxxHO7RN-F4x24090.014,260

101xxxxHO7RN-F4x30099.517,845

101xxxxHO7RN-F5x113.5190

1015040HO7RN-F5X1.515.0215

1015080HO7RN-F5X2.517.5315

1015130HO7RN-F5X419.5445

1015150HO7RN-F5X624.5630

1015170HO7RN-F5X1030.51,115

1015190HO7RN-F5X1635.51,520

1015202HO7RN-F5X2541.52,235

1015211HO7RN-F5X3546.52,900

1015214HO7RN-F5X5051.54,000

1015045HO7RN-F7X1.517.5330

1015085HO7RN-F7X2.520.0475

1015240HO7RN-F12X1.523.0535

101xxxxHO7RN-F12x2.526.5770

101xxxxHO7RN-F18x1.526.5900

101xxxxHO7RN-F18x2.531.51,180

101xxxxHO7RN-F27x1.531.51,110

101xxxxHO7RN-F27x2.537.01,590

כבלים וחוטים | כבלים גמישים
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חוט נחושת קשיח עם בידוד PVC עבור מתח 300/500 וולט

בעל אישור תו תקן רשמי
של מכון התקנים לפי ת"י 60227

מבנה הכבל

נחושת CLASS 1סוג המוליך

PVC בידוד

300/500Vמתח עבודה

70ºCטמפרטורת עבודה מקסימלית )מוליך(

משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

55007HO5V-U Brown1x0.528.9

55005HO5V-U Blue1x0.528.9

550091HO5V-U Black1x0.528.9

550011HO5V-U G/Y1x0.528.9

55xxxHO5V-U BR/BL1x0.528.9

55xxxHO5V-U BR/OR1x0.528.9

55012HO5V-U Brown1x12.3514.3

55016HO5V-U Blue1x12.3514.3

55011HO5V-U Black1x12.3514.3

55013HO5V-U G/Y1x12.3514.3

55xxxHO5V-U BR/BL1x12.3514.3

55xxxHO5V-U BR/OR1x12.3514.3

HO5V-U חוט נחושת מסוג

CONSTRUCTION

2
operating temperature
Max. conductor

circuit temperature
Max. conductor short

AC test voltage

single cable - IEC 60332-1
Flame propagation test on

Min. bending radius Rated voltage Uo/U

SPECIFICATIONS

Solid copper (Class1)

conductor

1

Polyvinyl chloride

insulation

כבלים וחוטים | חוטים
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חוט נחושת קשיח עם בידוד PVC עבור מתח 450/750 וולט

בעל אישור תו תקן רשמי
של מכון התקנים לפי ת"י 60227

מבנה הכבל

נחושת CLASS 1  עד 6 ממ"רסוג המוליך

נחושת שזורה CLASS 2 החל מ 10 ממ"ר

PVC בידוד

450/750Vמתח עבודה

70ºCטמפרטורת עבודה מקסימלית )מוליך(

משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

55022HO7V-U Brown1x1.52.821

55024HO7V-U Blue1x1.52.821

55021HO7V-U Black1x1.52.821

55023HO7V-U G/Y1x1.52.821

55027HO7V-U BR/BL1x1.52.821

55028HO7V-U BR/OR1x1.52.821

55032HO7V-U Brown1x2.53.432

55034HO7V-U Blue1x2.53.432

55031HO7V-U Black1x2.53.432

55033HO7V-U G/Y1x2.53.432

55037HO7V-U BR/BL1x2.53.432

55038HO7V-U BR/OR1x2.53.432

HO7V-U/R חוט נחושת מסוג

CONSTRUCTION

operating temperature
Max. conductor

circuit temperature
Max. conductor short

AC test voltage

single cable - IEC 60332-1
Flame propagation test on

Min. bending radius Rated voltage Uo/U

SPECIFICATIONS
conductor

1 Solid or stranded copper
(Class 1 or Class 2)

2
Polyvinyl chloride

insulation
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משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

55042HO7V-U Brown1x43.846

55047HO7V-U Blue1x43.846

55041HO7V-U Black1x43.846

55043HO7V-U G/Y1x43.846

55049HO7V-U BR/BL1x43.846

55048HO7V-U BR/OR1x43.846

55052HO7V-U Brown1x64.365

55054HO7V-U Blue1x64.365

55051HO7V-U Black1x64.365

55053HO7V-U G/Y1x64.365

55056HO7V-U BR/BL1x64.365

55055HO7V-U BR/OR1x64.365

56012HO7V-R Brown1x105.9111

56014HO7V-R Blue1x105.9111

56011HO7V-R Black1x105.9111

56013HO7V-R G/Y1x105.9111

56016HO7V-R BR/BL1x105.9111

56017HO7V-R BR/OR1x105.9111

56022HO7V-R Brown1x167170

56024HO7V-R Blue1x167170

56021HO7V-R Black1x167170

56023HO7V-R G/Y1x167170

56028HO7V-R BR/BL1x167170

56027HO7V-R BR/OR1x167170

56032HO7V-R Brown1x258.4266

56034HO7V-R Blue1x258.4266

56031HO7V-R Black1x258.4266

56033HO7V-R G/Y1x258.4266

56xxxHO7V-R BR/BL1x258.4266

56xxxHO7V-R BR/OR1x258.4266

56042HO7V-R Brown1x359.4352

56044HO7V-R Blue1x359.4352

56041HO7V-R Black1x359.4352

56043HO7V-R G/Y1x359.4352

56xxxHO7V-R BR/BL1x359.4352

56xxxHO7V-R BR/OR1x359.4352

57012HO7V-R Brown1x5010.9477

57014HO7V-R Blue1x5010.9477

57011HO7V-R Black1x5010.9477

57013HO7V-R G/Y1x5010.9477

57xxxHO7V-R BR/BL1x5010.9477

57xxxHO7V-R BR/OR1x5010.9477

כבלים וחוטים | חוטים
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משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

57022HO7V-R Brown1x7012.6672

57024HO7V-R Blue1x7012.6672

57021HO7V-R Black1x7012.6672

57023HO7V-R G/Y1x7012.6672

57xxxHO7V-R BR/BL1x7012.6672

57xxxHO7V-R BR/OR1x7012.6672

57032HO7V-R Brown1x9515.2943

57034HO7V-R Blue1x9515.2943

57031HO7V-R Black1x9515.2943

57033HO7V-R G/Y1x9515.2943

57xxxHO7V-R BR/BL1x9515.2943

57xxxHO7V-R BR/OR1x9515.2943

57042HO7V-R Brown1x12016.21,139

57044HO7V-R Blue1x12016.21,139

57041HO7V-R Black1x12016.21,139

57043HO7V-R G/Y1x12016.21,139

57xxxHO7V-R BR/BL1x12016.21,139

57xxxHO7V-R BR/OR1x12016.21,139

57052HO7V-R Brown1x15018.11,442

57054HO7V-R Blue1x15018.11,442

57051HO7V-R Black1x15018.11,442

57053HO7V-R G/Y1x15018.11,442

57xxxHO7V-R BR/BL1x15018.11,442

57xxxHO7V-R BR/OR1x15018.11,442

57062HO7V-R Brown1x18520.61,782

57064HO7V-R Blue1x18520.61,782

57061HO7V-R Black1x18520.61,782

57063HO7V-R G/Y1x18520.61,782

57xxxHO7V-R BR/BL1x18520.61,782

57xxxHO7V-R BR/OR1x18520.61,782

57072HO7V-R Brown1x24023.52,322

57074HO7V-R Blue1x24023.52,322

57071HO7V-R Black1x24023.52,322

57073HO7V-R G/Y1x24023.52,322

57xxxHO7V-R BR/BL1x24023.52,322

57xxxHO7V-R BR/OR1x24023.52,322

57xxxHO7V-R Brown1x30025.92,890

57xxxHO7V-R Blue1x30025.92,890

57xxxHO7V-R Black1x30025.92,890

57081HO7V-R G/Y1x30025.92,890

57xxxHO7V-R BR/BL1x30025.92,890

57xxxHO7V-R BR/OR1x30025.92,890

כבלים וחוטים | חוטים
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נחושת גלויה

מבנה הכבל

נחושתסוג המוליך

CLASS 2 רמת גמישות

90ºCטמפרטורת עבודה מקסימלית )מוליך(

משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

590200Bare Copper10MM²3.986

590300Bare Copper16MM²4.9136

590400Bare Copper25MM²6.1214

590500Bare Copper35MM²7.2297

590600Bare Copper50MM²8.55405

590700Bare Copper70MM²10.5600

590800Bare Copper95MM²12.4820

590900Bare Copper120MM²141,030

591000Bare Copper150MM²15.31,280

591100Bare Copper185MM²171,620

591200Bare Copper240MM²20.32,120

590201Bare Copper - H100-10MM² 3.986בחבילה

590301Bare Copper - H100-16MM² 4.9136בחבילה

590401Bare Copper - H100-25MM² 6.1214בחבילה

590501Bare Copper - H100-35MM² 7.2297בחבילה

590601Bare Copper - H50-50MM² 8.55405בחבילה

590701Bare Copper - H50-70MM² 10.5600בחבילה

נחושת גלויה

CONSTRUCTION
conductor

Stranded copper (Class2)
1
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כבלים וחוטים | חוטים

חוט נחושת גמיש עם בידוד PVC עבור מתח 300/500 וולט ומתח 450/750 וולט

מבנה הכבל

נחושת גמיש CLASS 5סוג המוליך

PVC בידוד

300/500V עד 1 ממ"רמתח עבודה

450/750V החל מ 1.5 ממ"ר

70ºCטמפרטורת עבודה מקסימלית )מוליך(

משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

5955020HO5V-K Black1X0.52.28.5

5955030HO5V-K Brown1X0.52.28.5

5955040HO5V-K G/Y1X0.52.28.5

5955042HO5V-K Blue1X0.52.28.5

5955043HO5V-K White1X0.52.28.5

5955060HO5V-K Black1X0.752.411.2

5955070HO5V-K Brown1X0.752.411.2

5955080HO5V-K G/Y1X0.752.411.2

5955082HO5V-K Grey1X0.752.411.2

5955083HO5V-K Green1X0.752.411.2

5955084HO5V-K Blue1X0.752.411.2

5955085HO5V-K Violet1X0.752.411.2

5955086HO5V-K White1X0.752.411.2

5955087HO5V-K Yellow1X0.752.411.2

5955088HO5V-K Orange1X0.752.411.2

5955089HO5V-K Red1X0.752.411.2

5955100HO5V-K Black1X12.513.8

5955110HO5V-K Brown1X12.513.8

HO5V-K / HO7V-K חוט נחושת גמיש מסוג

CONSTRUCTION SPECIFICATIONS

2
Polyvinyl chloride

insulation
operating temperature
Max. conductor

circuit temperature
Max. conductor short

AC test voltage

single cable - IEC 60332-1
Flame propagation test on

Rated voltage Uo/UMin. bending radius

conductor

1 Fine-stranded copper
(Class 5)

בעל אישור תו תקן רשמי
של מכון התקנים לפי ת"י 60227
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משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

5955120HO5V-K G/Y1X12.513.8

5955121HO5V-K Blue1X12.513.8

5955122HO5V-K Grey1X12.513.8

5955123HO5V-K Green1X12.513.8

5955125HO5V-K Violet1X12.513.8

5955126HO5V-K White1X12.513.8

5955127HO5V-K Yellow1X12.513.8

5955128HO5V-K Orange1X12.513.8

5955129HO5V-K Red1X12.513.8

5955140HO7V-K Black1X1.52.919.1

5955150HO7V-K Brown1X1.52.919.1

5955158HO7V-K Brown/Black1X1.52.919.1

5955160HO7V-K G/Y1X1.52.919.1

5955161HO7V-K Blue1X1.52.919.1

5955162HO7V-K Green1X1.52.919.1

5955163HO7V-K Grey1X1.52.919.1

5955164HO7V-K Brown/Orange1X1.52.919.1

5955165HO7V-K Violet1X1.52.919.1

5955166HO7V-K White1X1.52.919.1

5955167HO7V-K Yellow1X1.52.919.1

5955168HO7V-K Orange1X1.52.919.1

5955169HO7V-K Red1X1.52.919.1

5955180HO7V-K Black1X2.53.630.2

5955190HO7V-K Brown1X2.53.630.2

5955194HO7V-K Grey1X2.53.630.2

5955198HO7V-K Brown/Black1X2.53.630.2

5955200HO7V-K G/Y1X2.53.630.2

5955201HO7V-K Blue1X2.53.630.2

5955202HO7V-K Green1X2.53.630.2

5955203HO7V-K Brown/Orange1X2.53.630.2

5955205HO7V-K Violet1X2.53.630.2

5955206HO7V-K White1X2.53.630.2

5955207HO7V-K Yellow1X2.53.630.2

5955208HO7V-K Orange1X2.53.630.2

5955209HO7V-K Red1X2.53.630.2

5955220HO7V-K Black1X44.144.2

5955230HO7V-K Brown1X44.144.2

5955240HO7V-K G/Y1X44.144.2

5955241HO7V-K Blue1X44.144.2

5955242HO7V-K Green1X44.144.2

5955243HO7V-K Brown/Black1X44.144.2

5955244HO7V-K Grey1X44.144.2

5955245HO7V-K Violet1X44.144.2

5955247HO7V-K Brown/Orange1X44.144.2

5955248HO7V-K Orange1X44.144.2

5955249HO7V-K Red1X44.144.2

5955260HO7V-K Black1X64.763.9



409 www.erco.co.il

כבלים וחוטים | חוטים

משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

5955265HO7V-K Violet1x64.763.9

5955270HO7V-K Brown1X64.763.9

5955280HO7V-K G/Y1X64.763.9

5955285HO7V-K Grey1X64.763.9

5955290HO7V-K Blue1X64.763.9

5955291HO7V-K Green1X64.763.9

5955292HO7V-K Yellow1X64.763.9

5955293HO7V-K Brown/Orange1X64.763.9

5955294HO7V-K Orange1X64.763.9

5955296HO7V-K White1X64.763.9

5955298HO7V-K Brown/Black1X64.763.9

5955299HO7V-K Red1X64.763.9

5956020HO7V-K Black1X106.1106.5

5956030HO7V-K Brown1X106.1106.5

5956040HO7V-K G/Y1X106.1106.5

5956041HO7V-K Blue1X106.1106.5

5956042HO7V-K Green1X106.1106.5

5956045HO7V-K Brown/Orange1X106.1106.5

5956047HO7V-K Brown/Black1X106.1106.5

5956049HO7V-K Red1X106.1106.5

5956060HO7V-K Black1X167.3160.8

5956070HO7V-K Brown1X167.3160.8

5956080HO7V-K G/Y1X167.3160.8

5956081HO7V-K Blue1X167.3160.8

5956082HO7V-K Green1X167.3160.8

5956083HO7V-K Brown/Orange1X167.3160.8

5956084HO7V-K Brown/Black1X167.3160.8

5956089HO7V-K Red1X167.3160.8

5956090HO7V-K Red1X259247.2

5956100HO7V-K Black1X259247.2

5956110HO7V-K Brown1X259247.2

5956120HO7V-K G/Y1X259247.2

5956121HO7V-K Blue1X259247.2

5956122HO7V-K Brown/Orange1X259247.2

5956123HO7V-K Brown/Black1X259247.2

5956130HO7V-K Red1X3510.2339.6

5956140HO7V-K Black1X3510.2339.6

5956150HO7V-K Brown1X3510.2339.6

5956160HO7V-K G/Y1X3510.2339.6

5956161HO7V-K Blue1X3510.2339.6

5956162HO7V-K Green1X3510.2339.6

5956170HO7V-K Red1X5012.1482.8

5956180HO7V-K Black1X5012.1482.8

5956190HO7V-K Brown1X5012.1482.8

5956200HO7V-K G/Y1X5012.1482.8

5956201HO7V-K Blue1X5012.1482.8

5956202HO7V-K Green1X5012.1482.8
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משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

5956220HO7V-K Black1X7013.8660.1

5956230HO7V-K Brown1X7013.8660.1

5956240HO7V-K G/Y1X7013.8660.1

5956241HO7V-K Blue1X7013.8660.1

5956242HO7V-K Green1X7013.8660.1

5956243HO7V-K Red1X7013.8660.1

5956260HO7V-K Black1X9516.3908.6

5956270HO7V-K Brown1X9516.3908.6

5956280HO7V-K G/Y1X9516.3908.6

5956281HO7V-K Blue1X9516.3908.6

5956282HO7V-K Green1X9516.3908.6

5956283HO7V-K Red1X9516.3908.6

5956300HO7V-K Black1X12017.41108.7

5956310HO7V-K Brown1X12017.41108.7

5956320HO7V-K G/Y1X12017.41108.7

5956321HO7V-K Blue1X12017.41108.7

5956322HO7V-K Green1X12017.41108.7

5956323HO7V-K Red1X12017.41108.7

5956341HO7V-K Brown1X15019.41386.2

5956342HO7V-K Black1X15019.41386.2

5956343HO7V-K Green1X15019.41386.2

5956344HO7V-K G/Y1X15019.41386.2

5956345HO7V-K Blue1X15019.41386.2

5956346HO7V-K Red1X15019.41386.2

5956350HO7V-K Red1X18522.61720.2

5956351HO7V-K Black1X18522.61720.2

5956352HO7V-K Brown1X18522.61720.2

5956353HO7V-K Blue1X18522.61720.2

5956354HO7V-K Green1X18522.61720.2

5956355HO7V-K G/Y1X18522.61720.2

5956420HO7V-K Black1X24025.42220.6

5956430HO7V-K Brown1X24025.42220.6

5956440HO7V-K G/Y1X24025.42220.6
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חוט נחושת גמיש עם בידוד נטול הלוגן עבור מתח 300/500 וולט ומתח 450/750 וולט

מבנה הכבל

נחושת גמיש CLASS 5סוג המוליך

נטול הלוגן בידוד

300/500V עד 1 ממ"רמתח עבודה

450/750V החל מ 1.5 ממ"ר

90ºCטמפרטורת עבודה מקסימלית )מוליך(

משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

595xxxxHO5Z-K - Brown1x0.52.29

595xxxxHO5Z-K - Black1x0.52.29

595xxxxHO5Z-K - Blue1x0.52.29

595xxxxHO5Z-K - Grey1x0.52.29

595xxxxHO5Z-K - Brown1x0.752.413

5955381HO5Z-K - Black1x0.752.413

595xxxxHO5Z-K - Blue1x0.752.413

595xxxxHO5Z-K - Grey1x0.752.413

595xxxxHO5Z-K - Brown1x12.515

595xxxxHO5Z-K - Black1x12.515

595xxxxHO5Z-K - Blue1x12.515

595xxxxHO5Z-K - Grey1x12.515

5955390HO7Z-K - Brown1x1.5321

5955391HO7Z-K - Black1x1.5321

HO5Z-K / HO7Z-K חוט נחושת גמיש נטול הלוגן מסוג

CONSTRUCTION SPECIFICATIONS

2
Low smoke zero halogen cross linkable

insulation

circuit temperature
Max. conductor short

AC test voltage

single cable - IEC 60332-1
Flame propagation test on

Rated voltage Uo/UMin. bending radius

conductor

1 Fine-stranded copper
(Class 5)

Low smoke - IEC 61034
Halogen free
IEC 60754 -EN 50267

operating temperature
Max. comductor
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משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

5955392HO7Z-K - Blue1x1.5321

5955393HO7Z-K - Grey1x1.5321

5955400HO7Z-K - Brown1x2.53.734

595xxxxHO7Z-K - Black1x2.53.734

5955403HO7Z-K - Blue1x2.53.734

5955402HO7Z-K - Grey1x2.53.734

5955413HO7Z-K - Brown1x44.247

5955410HO7Z-K - Black1x44.247

5955412HO7Z-K - Blue1x44.247

5955411HO7Z-K - Grey1x44.247

5955415HO7Z-K - Brown1x64.871

595xxxxHO7Z-K - Black1x64.871

595xxxxHO7Z-K - Blue1x64.871

595xxxxHO7Z-K - Grey1x64.871

595xxxxHO7Z-K - Brown1x106.9120

595xxxxHO7Z-K - Black1x106.9120

595xxxxHO7Z-K - Blue1x106.9120

595xxxxHO7Z-K - Grey1x106.9120

5955420HO7Z-K - Brown1x168.2180

595xxxxHO7Z-K - Black1x168.2180

595xxxxHO7Z-K - Blue1x168.2180

595xxxxHO7Z-K - Grey1x168.2180

595xxxxHO7Z-K - Brown1x259.9280

595xxxxHO7Z-K - Black1x259.9280

595xxxxHO7Z-K - Blue1x259.9280

595xxxxHO7Z-K - Grey1x259.9280

595xxxxHO7Z-K - Brown1x3511.4380

595xxxxHO7Z-K - Black1x3511.4380

595xxxxHO7Z-K - Blue1x3511.4380

595xxxxHO7Z-K - Grey1x3511.4380

595xxxxHO7Z-K - Brown1x5013.2540

595xxxxHO7Z-K - Black1x5013.2540

595xxxxHO7Z-K - Blue1x5013.2540

595xxxxHO7Z-K - Grey1x5013.2540

595xxxxHO7Z-K - Brown1x7015.1780

595xxxxHO7Z-K - Black1x7015.1780

595xxxxHO7Z-K - Blue1x7015.1780

595xxxxHO7Z-K - Grey1x7015.1780

595xxxxHO7Z-K - Brown1x9516.61,000

595xxxxHO7Z-K - Black1x9516.61,000

595xxxxHO7Z-K - Blue1x9516.61,000

595xxxxHO7Z-K - Grey1x9516.61,000

כבלים וחוטים | חוטים
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משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

595xxxxHO7Z-K - Brown1x12018.61,270

595xxxxHO7Z-K - Black1x12018.61,270

595xxxxHO7Z-K - Blue1x12018.61,270

595xxxxHO7Z-K - Grey1x12018.61,270

595xxxxHO7Z-K - Brown1x15021.21,580

595xxxxHO7Z-K - Black1x15021.21,580

595xxxxHO7Z-K - Blue1x15021.21,580

595xxxxHO7Z-K - Grey1x15021.21,580

595xxxxHO7Z-K - Brown1x18523.51,935

595xxxxHO7Z-K - Black1x18523.51,935

595xxxxHO7Z-K - Blue1x18523.51,935

595xxxxHO7Z-K - Grey1x18523.51,935

595xxxxHO7Z-K - Brown1x24026.42,436

595xxxxHO7Z-K - Black1x24026.42,436

595xxxxHO7Z-K - Blue1x24026.42,436

595xxxxHO7Z-K - Grey1x24026.42,436

כבלים וחוטים | חוטים
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חוט נחושת גמיש עם בידוד נטול הלוגן מוצלב עבור מתח 300/500 וולט, 450/750 וולט ו 600/1000 וולט

מבנה הכבל

נחושת גמיש CLASS 5סוג המוליך

נטול הלוגן מוצלב בידוד

300/500V עד 1 ממ"רמתח עבודה

450/750V החל מ 1.5 ממ"ר

600/1000V בהתקנה קבועה

110ºCטמפרטורת עבודה מקסימלית )מוליך(

משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

595xxxxBETAtherm 110 - Black1x0.52.29

595xxxxBETAtherm 110 - Brown1x0.52.29

595xxxxBETAtherm 110 - Blue1x0.52.29

595xxxxBETAtherm 110 - Grey1x0.52.29

5955656BETAtherm 110 - Black1x0.752.413

5955655BETAtherm 110 - Brown1x0.752.413

595xxxxBETAtherm 110 - Blue1x0.752.413

5955653BETAtherm 110 - Grey1x0.752.413

5955663BETAtherm 110 - Black1x12.515

5955664BETAtherm 110 - Brown1x12.515

5955660BETAtherm 110 - Blue1x12.515

5955662BETAtherm 110 - Grey1x12.515

5955675BETAtherm 110 - Black1x1.5321

BETAtherm חוט נחושת גמיש נטול הלוגן מסוג

CONSTRUCTION SPECIFICATIONS

2
Low smoke zero halogen cross linkable

insulation

circuit temperature
Max. conductor short

AC test voltage

single cable - IEC 60332-1
Flame propagation test on

Rated voltage Uo/UMin. bending radius

conductor

1 Fine-stranded copper
(Class 5)

Low smoke - IEC 61034
Halogen free
IEC 60754 -EN 50267

operating temperature
Max. comductor

155ºC ניתן להזמין חוטים עד טמפרטורה של*

כבלים וחוטים | חוטים
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משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

5955674BETAtherm 110 - Brown1x1.5321

5955670BETAtherm 110 - Blue1x1.5321

5955672BETAtherm 110 - Grey1x1.5321

5955680BETAtherm 110 - Black1x2.53.734

5955682BETAtherm 110 - Brown1x2.53.734

5955681BETAtherm 110 - Blue1x2.53.734

5955684BETAtherm 110 - Grey1x2.53.734

5955697BETAtherm 110 - Black1x44.247

5955694BETAtherm 110 - Brown1x44.247

5955690BETAtherm 110 - Blue1x44.247

5955695BETAtherm 110 - Grey1x44.247

5955705BETAtherm 110 - Black1x64.871

5955700BETAtherm 110 - Brown1x64.871

5955702BETAtherm 110 - Blue1x64.871

5955704BETAtherm 110 - Grey1x64.871

5956616BETAtherm 110 - Black1x106.9120

5956611BETAtherm 110 - Brown1x106.9120

5956613BETAtherm 110 - Blue1x106.9120

5956615BETAtherm 110 - Grey1x106.9120

595xxxxBETAtherm 110 - Black1x168.2180

5956626BETAtherm 110 - Brown1x168.2180

5956622BETAtherm 110 - Blue1x168.2180

5956624BETAtherm 110 - Grey1x168.2180

5956635BETAtherm 110 - Black1x259.9280

5956634BETAtherm 110 - Brown1x259.9280

5956630BETAtherm 110 - Blue1x259.9280

5956632BETAtherm 110 - Grey1x259.9280

595xxxxBETAtherm 110 - Black1x3511.4380

5956640BETAtherm 110 - Brown1x3511.4380

5956642BETAtherm 110 - Blue1x3511.4380

5956644BETAtherm 110 - Grey1x3511.4380

595xxxxBETAtherm 110 - Black1x5013.2540

5956654BETAtherm 110 - Brown1x5013.2540

5956650BETAtherm 110 - Blue1x5013.2540

5956652BETAtherm 110 - Grey1x5013.2540

595xxxxBETAtherm 110 - Black1x7015.1780

5956664BETAtherm 110 - Brown1x7015.1780

5956660BETAtherm 110 - Blue1x7015.1780

5956662BETAtherm 110 - Grey1x7015.1780

595xxxxBETAtherm 110 - Black1x9516.61,000

5956674BETAtherm 110 - Brown1x9516.61,000

5956670BETAtherm 110 - Blue1x9516.61,000

5956672BETAtherm 110 - Grey1x9516.61,000

595xxxxBETAtherm 110 - Black1x12018.61,270

5956684BETAtherm 110 - Brown1x12018.61,270

5956680BETAtherm 110 - Blue1x12018.61,270

כבלים וחוטים | חוטים
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משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

5956682BETAtherm 110 - Grey1x12018.61,270

595xxxxBETAtherm 110 - Black1x15021.21,580

5956694BETAtherm 110 - Brown1x15021.21,580

5956690BETAtherm 110 - Blue1x15021.21,580

5956692BETAtherm 110 - Grey1x15021.21,580

595xxxxBETAtherm 110 - Black1x18523.51,935

595xxxxBETAtherm 110 - Brown1x18523.51,935

595xxxxBETAtherm 110 - Blue1x18523.51,935

595xxxxBETAtherm 110 - Grey1x18523.51,935

595xxxxBETAtherm 110 - Black1x24026.42,436

595xxxxBETAtherm 110 - Brown1x24026.42,436

595xxxxBETAtherm 110 - Blue1x24026.42,436

595xxxxBETAtherm 110 - Grey1x24026.42,436

כבלים וחוטים | חוטים
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חוט נחושת גמיש עם בידוד PVC עבור מתח 300/500 וולט ומתח 450/750 וולט

מבנה הכבל

נחושת גמיש CLASS 5סוג המוליך

PVCבידוד

300/500V עד 1 ממ"רמתח עבודה

450/750V החל מ 1.5 ממ"ר

105ºCטמפרטורת עבודה מקסימלית )מוליך(

משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

5956741HO7V2-K - Brown1x64.763.9

5956744HO7V2-K - Blue1x64.763.9

5956747HO7V2-K - Black1x64.763.9

5956748HO7V2-K - Red1x64.763.9

5956746HO7V2-K - Orange1x64.763.9

595xxxxHO7V2-K - Violet1x64.763.9

5956751HO7V2-K - Brown1x106.1106.5

5956754HO7V2-K - Blue1x106.1106.5

5956757HO7V2-K - Black1x106.1106.5

5956758HO7V2-K - Red1x106.1106.5

5956756HO7V2-K - Orange1x106.1106.5

5956761HO7V2-K - Brown1x167.3160.8

5956764HO7V2-K - Blue1x167.3160.8

5956767HO7V2-K - Black1x167.3160.8

5956768HO7V2-K - Red1x167.3160.8

5956766HO7V2-K - Orange1x167.3160.8

5956771HO7V2-K - Brown1x259.0247.2

5956774HO7V2-K - Blue1x259.0247.2

(105ºC) HO7V2-K חוט נחושת גמיש מסוג

CONSTRUCTION SPECIFICATIONS

insulation

circuit temperature
Max. conductor short

AC test voltage

single cable - IEC 60332-1
Flame propagation test on

Rated voltage Uo/UMin. bending radius

conductor

1 Fine-stranded copper
(Class 5)

operating temperature
Max. comductor

2 High temperature resistant
polyvinyl chloride

כבלים וחוטים | חוטים
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כבלים וחוטים | חוטים

משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

5956777HO7V2-K - Black1x259.0247.2

5956778HO7V2-K - Red1x259.0247.2

5956776HO7V2-K - Orange1x259.0247.2

5956781HO7V2-K - Brown1x3510.2339.6

5956784HO7V2-K - Blue1x3510.2339.6

5956787HO7V2-K - Black1x3510.2339.6

5956788HO7V2-K - Red1x3510.2339.6

5956786HO7V2-K - Orange1x3510.2339.6

5956791HO7V2-K - Brown1x5012.1482.8

5956794HO7V2-K - Blue1x5012.1482.8

5956797HO7V2-K - Black1x5012.1482.8

5956798HO7V2-K - Red1x5012.1482.8

5956796HO7V2-K - Orange1x5012.1482.8

5956801HO7V2-K - Brown1x7013.8660.1

5956804HO7V2-K - Blue1x7013.8660.1

5956807HO7V2-K - Black1x7013.8660.1

5956808HO7V2-K - Red1x7013.8660.1

5956806HO7V2-K - Orange1x7013.8660.1

5956811HO7V2-K - Brown1x9516.3908.6

5956814HO7V2-K - Blue1x9516.3908.6

5956817HO7V2-K - Black1x9516.3908.6

5956818HO7V2-K - Red1x9516.3908.6

5956816HO7V2-K - Orange1x9516.3908.6

5956821HO7V2-K - Brown1x12017.41,108.7

5956824HO7V2-K - Blue1x12017.41,108.7

5956827HO7V2-K - Black1x12017.41,108.7

5956828HO7V2-K - Red1x12017.41,108.7

5956826HO7V2-K - Orange1x12017.41,108.7

5956831HO7V2-K - Brown1x15019.41,386.2

5956834HO7V2-K - Blue1x15019.41,386.2

5956837HO7V2-K - Black1x15019.41,386.2

5956838HO7V2-K - Red1x15019.41,386.2

5956836HO7V2-K - Orange1x15019.41,386.2

5956841HO7V2-K - Brown1x18522.61,720.2

5956844HO7V2-K - Blue1x18522.61,720.2

5956847HO7V2-K - Black1x18522.61,720.2

5956848HO7V2-K - Red1x18522.61,720.2

5956846HO7V2-K - Orange1x18522.61,720.2

5956851HO7V2-K - Brown1x24025.42,220.6

5956854HO7V2-K - Blue1x24025.42,220.6

5956857HO7V2-K - Black1x24025.42,220.6

5956858HO7V2-K - Red1x24025.42,220.6

5956856HO7V2-K - Orange1x24025.42,220.6
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כבלים וחוטים | כבלים חסיני אש

כבל כוח מוליך נחושת עם בידוד נטול הלוגן עמיד באש ומעטה חיצוני נטול הלוגן
0.6/1kV ומעכב בעירה עבור מתח

DIN 4102-12 עומד בתקן

מבנה הכבל

נחושת CLASS 1 עד 16 ממ"רסוג המוליך

נחושת שזורה CLASS 2 החל מ 25 ממ"ר

סילקון/קרמיהגנה

נטול הלוגן עמיד באשבידוד

נטול הלוגןמילוי

נטול הלוגן ומעכב בעירה מעטה חיצוני

0.6/1KVמתח עבודה

90ºCטמפרטורת עבודה מקסימלית )מוליך(

NHXH E90/FE180 כבל חסין אש מסוג

CONSTRUCTION SPECIFICATIONS

circuit temperature
Max. conductor short

operating temperature
Max. comductor

4 123

Min. bending radius Rated voltage Uo/U

AC test voltage

Low smoke - IEC 61034
Halogen free
IEC 60754 -EN 50267

IEC 60332-3-24 Cat.C
of bunched cables
Flame retardant test

Insulation integrity FE180Functional integrity E90
DIN VDE 4102-12 DIN VDE 0266

conductor

1 Solid or stranded copper
(Class 1 or Class 2) Halogen free

filler

4

Halogen free

outer sheath

5

insulation

3
cross linked
Low smoke zero halogen

Silicone\cheramic

fire proof

2

5

משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

106xxxxNHXH FE180 E901x66.892

1069121NHXH FE180 E901x107.9139

1069122NHXH FE180 E901x1612.1310

1069123NHXH FE180 E901x2513.7425

1069124NHXH FE180 E901x3514.7535

1069125NHXH FE180 E901x5016.5680

1069126NHXH FE180 E901x7018.3910

1069127NHXH FE180 E901x9520.41,190
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משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

1069128NHXH FE180 E901x12022.11,450

1069129NHXH FE180 E901x15025.31,740

106xxxxNHXH FE180 E901x18523.51,941

106xxxxNHXH FE180 E901x24026.22,505

10603NHXH FE180 E903x1.59.4143

10620NHXH FE180 E903x2.510.4189

10645NHXH FE180 E903x411.7258

10652NHXH FE180 E903x613.0339

10662NHXH FE180 E903x1015.7522

10673NHXH FE180 E903x1620.5625

10690NHXH FE180 E903x25+1627.11,560

10691NHXH FE180 E903x35+1627.61,930

10692NHXH FE180 E903x50+2534.42,680

10693NHXH FE180 E903x70+3540.13,510

10694NHXH FE180 E903x95+5046.04,750

10695NHXH FE180 E903x120+7049.85,810

10696NHXH FE180 E903x150+7054.57,100

10698NHXH FE180 E903x185+9554.48,298

10697NHXH FE180 E903x240+12060.410,561

10605NHXH FE180 E904x1.510.2172

10630NHXH FE180 E904x2.511.2226

10647NHXH FE180 E904x412.6312

10655NHXH FE180 E904x614.5430

10665NHXH FE180 E904x1020.0815

10675NHXH FE180 E904x1622.21,110

106912NHXH FE180 E904x2527.11,680

106913NHXH FE180 E904x3527.62,200

106914NHXH FE180 E904x5034.43,030

106915NHXH FE180 E904x7040.14,430

10699NHXH FE180 E904x9546.05,680

106916NHXH FE180 E904x12049.86,840

106981NHXH FE180 E904x15054.57,650

106982NHXH FE180 E904x18557.49,335

106983NHXH FE180 E904x24069.211,330

10610NHXH FE180 E905x1.511.1205

10640NHXH FE180 E905x2.512.4276

10650NHXH FE180 E905x413.9382

10660NHXH FE180 E905x619.2660

10670NHXH FE180 E905x1019.2812

10680NHXH FE180 E905x1624.11,340

10681NHXH FE180 E905x2530.42,010

10682NHXH FE180 E905x3532.92,590

כבלים וחוטים | כבלים חסיני אש
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כבלים וחוטים | כבלים חסיני אש

משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

106xxxxNHXH FE180 E905x5037.83,450

106xxxxNHXH FE180 E905x7043.14,710

106xxxxNHXH FE180 E905x9549.36,230

106xxxxNHXH FE180 E905x12053.47,630

106xxxxNHXH FE180 E905x15059.39,400

106xxxxNHXH FE180 E905x18563.711,582

106xxxxNHXH FE180 E905x24070.914,838

10612NHXH FE180 E907x1.512.1248

106xxxxNHXH FE180 E9010x1.515.7409

10614NHXH FE180 E9012x1.516.1443

106xxxxNHXH FE180 E9019x1.519.1637

106xxxxNHXH FE180 E9024x1.522.9892

106xxxxNHXH FE180 E9030x1.524.21,023

10642NHXH FE180 E907x2.513.5338

10635NHXH FE180 E9012x2.518.0603



422www.erco.co.il

כבלים וחוטים | כבלים חסיני אש

כבל תקשורת עם בידוד נטול הלוגן עמיד באש ומעטה חיצוני נטול הלוגן

DIN 4102-12 עומד בתקן

מבנה הכבל

נחושת CLASS 1סוג המוליך

סילקון/קרמיהגנה

נטול הלוגן עמיד באשבידוד

נטול הלוגןמילוי

נטול הלוגן ומעכב בעירה מעטה חיצוני

225Vמתח עבודה

90ºCטמפרטורת עבודה מקסימלית )מוליך(

JE-H(ST)H-E90 כבל תקשורת חסין אש מסוג

משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

10732JE-H)ST(H-E901x2x0.87.665

10733JE-H)ST(H E902x2x0.88.588

10734JE-H)ST(H E904x2x0.812.1147

10735JE-H)ST(H E908x2x0.817.6280

10736JE-H)ST(H E9012x2x0.819.8365

10737JE-H)ST(H E9016x2x0.823.3480

10738JE-H)ST(H E9020x2x0.824.5590

10740JE-H)ST(H E9032x2x0.835.91,116

107xxJE-H)ST(H E9040x2x0.837.71,230

107xxJE-H)ST(H E9052x2x0.840.71,441

CONSTRUCTION SPECIFICATIONS

operating temperature
Max. comductor

4 123

Min. bending radius Rated voltage

AC test voltage

Low smoke - IEC 61034
Halogen free
IEC 60754 -EN 50267

IEC 60332-3-24 Cat.C
of bunched cables
Flame retardant test

Functional integrity E90
DIN VDE 4102-12

Halogen free

filler

4

Halogen free

outer sheath

5

insulation

3
cross linked
Low smoke zero halogen

Silicone\cheramic

fire proof

2

5

Insulation integrity FE180
DIN VDE 0266

Solid copper (Class1)

conductor

1
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כבלים וחוטים | כבלים נטולי הלוגן

0.6/1kV ומעטה חיצוני נטול הלוגן XLPE כבל כוח מוליך נחושת עם בידוד פוליאתילן מוצלב

בעל אישור תן תקן רשמי של
מכון התקנים לפי ת"י 1516-1

מבנה הכבל

נחושת CLASS 1 עד 6 ממ"רסוג המוליך

נחושת שזורה CLASS 2 החל מ 10 ממ"ר

פוליאתילן מוצלב XLPEבידוד

נטול הלוגןמילוי

נטול הלוגן ומעכב בעירה FR3 מעטה חיצוני

kV 0.6/1מתח עבודה

90ºCטמפרטורת עבודה מקסימלית )מוליך(

N2XH כבל נטול הלוגן מסוג

משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

102xxxxN2XH 0.6/1KV1x1.55.744

102xxxxN2XH 0.6/1KV1x2.56.156

1024001N2XH 0.6/1KV1x46.572

1024003N2XH 0.6/1KV1x6792

1024005N2XH 0.6/1KV1x108.2142

1024007N2XH 0.6/1KV1x169.3205

1024009N2XH 0.6/1KV1x2510.6303

1024011N2XH 0.6/1KV1x3511.7394

1024013N2XH 0.6/1KV1x5013516

1024015N2XH 0.6/1KV1x7014.9721

1024017N2XH 0.6/1KV1x9517.3992

CONSTRUCTION SPECIFICATIONS

circuit temperature
Max. conductor short

operating temperature
Max. comductor

Min. bending radius Rated voltage Uo/U

AC test voltage

Low smoke - IEC 61034
Halogen free
IEC 60754 -EN 50267

IEC 60332-3-24 Cat.C
of bunched cables
Flame retardant test

conductor

1 Solid or stranded copper
(Class 1 or Class 2)

insulation

2
Cross linkable polyethylene

outer sheath

4
flame retardant
Halogen free

filler

3
flame retardant
Halogen free
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משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

1024019N2XH 0.6/1KV1x12018.51,196

1024021N2XH 0.6/1KV1x15020.61,509

1024023N2XH 0.6/1KV1x18523.11,850

1024025N2XH 0.6/1KV1x240262,394

1024027N2XH 0.6/1KV1x30028.42,964

102xxxxN2XH 0.6/1KV1x40032.93,838

102xxxxN2XH 0.6/1KV1x50037.54,863

102xxxxN2XH 0.6/1KV1x63044.36,285

1024040N2XH 0.6/1KV2x1.510.1126

102xxxxN2XH 0.6/1KV2x2.510.9157

102xxxxN2XH 0.6/1KV2x411.8200

102xxxxN2XH 0.6/1KV2x612.8253

102xxxxN2XH 0.6/1KV2x1015.4395

102xxxxN2XH 0.6/1KV2x1617.6558

102xxxxN2XH 0.6/1KV2x2520.4811

102xxxxN2XH 0.6/1KV2x3522.61,038

102xxxxN2XH 0.6/1KV2x5025.21,341

102xxxxN2XH 0.6/1KV2x70291,850

102xxxxN2XH 0.6/1KV2x95342,556

102xxxxN2XH 0.6/1KV2x12036.63,066

102xxxxN2XH 0.6/1KV2x15040.63,837

102xxxxN2XH 0.6/1KV2x18546.24,788

102xxxxN2XH 0.6/1KV2x240526,164

102xxxxN2XH 0.6/1KV2x30056.87,573

1024042N2XH 0.6/1KV3x1.510.6147

1024044N2XH 0.6/1KV3x2.511.5187

1024046N2XH 0.6/1KV3x412.4243

1024048N2XH 0.6/1KV3x613.5315

1024050N2XH 0.6/1KV3x1016.5495

1024052N2XH 0.6/1KV3x1618.9712

1024100N2XH 0.6/1KV3x25+1623.51,214

1024101N2XH 0.6/1KV3x35+1625.51,507

1024103N2XH 0.6/1KV3x50+2528.62,006

1024105N2XH 0.6/1KV3x70+3535.92,834

1024107N2XH 0.6/1KV3x95+50413,867

1024109N2XH 0.6/1KV3x120+70424,740

1024111N2XH 0.6/1KV3x150+7047.15,766

1024113N2XH 0.6/1KV3x185+9552.27,258

1024115N2XH 0.6/1KV3x240+12058.29,271

102xxxxN2XH 0.6/1KV3x300+15063.811,471

1024061N2XH 0.6/1KV4x1.511.3173

1024063N2XH 0.6/1KV4x2.512.3224

כבלים וחוטים | כבלים נטולי הלוגן
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כבלים וחוטים | כבלים נטולי הלוגן

משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

1024065N2XH 0.6/1KV4x413.4292

1024067N2XH 0.6/1KV4x614.6382

1024069N2XH 0.6/1KV4x1017.9612

1024071N2XH 0.6/1KV4x1620.5889

1024073N2XH 0.6/1KV4x2524.21,328

1024075N2XH 0.6/1KV4x3526.91,723

1024077N2XH 0.6/1KV4x5030.22,267

1024079N2XH 0.6/1KV4x7035.43,204

1024081N2XH 0.6/1KV4x9540.94,380

1024083N2XH 0.6/1KV4x12044.25,306

1024085N2XH 0.6/1KV4x150496,657

1024087N2XH 0.6/1KV4x18555.88,281

1024089N2XH 0.6/1KV4x24062.710,677

102xxxxN2XH 0.6/1KV4x30068.413,163

1024121N2XH 0.6/1KV5x1.512.3205

1024123N2XH 0.6/1KV5x2.513.4267

1024125N2XH 0.6/1KV5x416.6358

1024127N2XH 0.6/1KV5x616471

1024129N2XH 0.6/1KV5x1019.6745

1024130N2XH 0.6/1KV5x1622.61,066

1024131N2XH 0.6/1KV5x2526.51,592

102xxxxN2XH 0.6/1KV5x3529.52,072

102xxxxN2XH 0.6/1KV5x5033.42,752

102xxxxN2XH 0.6/1KV5x7039.13,890

102xxxxN2XH 0.6/1KV5x9545.55,349

102xxxxN2XH 0.6/1KV5x12048.96,453

102xxxxN2XH 0.6/1KV5x15054.48,131

102xxxxN2XH 0.6/1KV5x1856210,098

102xxxxN2XH 0.6/1KV5x24069.713,024

102xxxxN2XH 0.6/1KV5x3007616,064

1024140N2XH 0.6/1KV7x1.511.4218

1024160N2XH 0.6/1KV12x1.514.9348

1024180N2XH 0.6/1KV24x1.520.2627
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XLPE כבל כוח מוליך נחושת גמיש עם סיכוך נחושת כפול ובידוד פוליאתילן מוצלב
0.6/1kV עבור מתח PVC ומעטה חיצוני

מבנה הכבל

נחושת גמישה CLASS 5סוג המוליך

פוליאתילן מוצלב XLPEבידוד

סרט נחושתסיכוך ראשון

צמת נחושת גלויהסיכוך שני

נטול הלוגן ומעכב בעירה מעטה חיצוני

kV 0.6/1מתח עבודה

90ºCטמפרטורת עבודה מקסימלית )מוליך(

כבל לממירי תדר

משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

101xxxxFRECO EMC Li2XY4X2.5/2.516379
101xxxxFRECO EMC Li2XY4X4/417474
101xxxxFRECO EMC Li2XY4X6/618.3601
101xxxxFRECO EMC Li2XY4X10/1022849
101xxxxFRECO EMC Li2XY4X16/1625.11,178
101xxxxFRECO EMC Li2XY4X25/1629.51,672
101xxxxFRECO EMC Li2XY4X35/1633.92,210
101xxxxFRECO EMC Li2XY4X50/2539.22,979
101xxxxFRECO EMC Li2XY4X70/3543.14,143
101xxxxFRECO EMC Li2XY4X95/5048.25,524
101xxxxFRECO EMC Li2XY4X120/6054.26,950
101xxxxFRECO EMC Li2XY4X150/7559.48,693
101xxxxFRECO EMC Li2XY4X185/7566.110,741
101xxxxFRECO EMC Li2XY4X240/7572.513,436
101xxxxFRECO EMC Li2XY3X120+3X25/6046.55,600
101xxxxFRECO EMC Li2XY3X150+3X25/7551.56,870

10156005FRECO EMC Li2XY3X185+3X35/7556.58,410
10156008FRECO EMC Li2XY3X240+3X50/7563.610,815

CONSTRUCTION SPECIFICATIONS

circuit temperature
Max. conductor short

operating temperature
Max. comductor

Min. bending radius Rated voltage Uo/U

AC test voltage

Low smoke - IEC 61034
Halogen free
IEC 60754 -EN 50267

IEC 60332-3-24 Cat.C
of bunched cables
Flame retardant test

insulation

2
Cross linkable polyethylene

outer sheath

5
flame retardant
Halogen free

4 1235

conductor

1 Fine-stranded copper
(Class 5)

Protective copper tape

tape

3

Copper wire braid

screen

4

כבלים וחוטים | כבלים מיוחדים
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כבלים וחוטים | כבלים מיוחדים

כבל כוח מוליך נחושת עם בידוד נטול הלוגן פוליאוליפן מוצלב ומעטה חיצוני נטול הלוגן
0.6/1kV ומעכב בעירה עבור מתח

TUV בעל אישור תקן

מבנה הכבל

נחושת מבודלת גמישה CLASS 5סוג המוליך

נטול הלוגן פוליאוליפן מוצלבבידוד

נטול הלוגן ומעכב בעירה מוגן UV מעטה חיצוני

kV 0.6/1מתח עבודה

90ºCטמפרטורת עבודה מקסימלית )מוליך(

UV כבל לפאנל סולארי מוגן

משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

1015252EUCASOLAR - RED1X45.760

1015254EUCASOLAR - RED1X65.875

1015258EUCASOLAR - RED1X107.5130

1015260EUCASOLAR - RED1X168.5185

1015263EUCASOLAR - RED1X259.8268

1015265EUCASOLAR - RED1X3510.9363

1015253EUCASOLAR - BLACK1X45.760

1015255EUCASOLAR - BLACK1X65.875

1015259EUCASOLAR - BLACK1X107.5130

1015261EUCASOLAR - BLACK1X168.5185

1015262EUCASOLAR - BLACK1X259.8268

1015264EUCASOLAR - BLACK1X3510.9363

CONSTRUCTION SPECIFICATIONS

circuit temperature
Max. conductor short

Max. permitted voltage (DC)

temperature
Min. operating

operating temperature
Max. comductor

Min. bending radius

Rated voltage Uo/U (DC)

AC test voltage

Low smoke - IEC 61034

Halogen free
IEC 60754 -EN 50267

IEC 60332-3-24 Cat.C
of bunched cables
Flame retardant test

insulation

2
Cross linked, halogen free

123

conductor

1 Fine-stranded copper
(Class 5)

Cross linked, halogen free

outer sheath

3
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משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

1015266NA2XY UV - BLACK1x2511160

10152661NA2XY UV - RED1x2511160

1015267NA2XY UV - BLACK1x5012.2200

10152671NA2XY UV - RED1x5012.2200

101526711NA2XY UV - BLACK1x3513.5250

1015267111NA2XY UV - RED1x3513.5250

1015268NA2XY UV - BLACK1x7015320

10152681NA2XY UV - RED1x7015320

כבל סולארי אלומיניום

0.9/1.5kV עבור מתח PVC כבל כוח מוליך אלומיניום עם בידוד פוליאתילן מוצלב ומעטה חיצוני

בעל אישור תו תקן רשמי
של מכון התקנים לפי ת"י 1516-1

מבנה הכבל

אלומניום שזור CLASS 2 סוג המוליך

פוליאתילן מוצלב XLPEבידוד

PVCמעטה חיצוני

0.9/1.5kVמתח עבודה

90ºCטמפרטורת עבודה מקסימלית )מוליך(

CONSTRUCTION SPECIFICATIONS

circuit temperature
Max. conductor short

123

Max. permitted voltage (DC)

Min. bending radius

conductor

Stranded aluminium(Class2)
1 Rated voltage Uo/U (DC)

AC test voltage

Ultraviolet protection single cable - IEC 60332-1
Flame propagation test on

כבלים וחוטים | כבלים מיוחדים
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משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

1015269NA2XY UV - BLACK1x9516.7420

10152691NA2XY UV - RED1x9516.7420

101526912NA2XY UV - BLACK1x12019530

101526911NA2XY UV - RED1x12019530

101526914NA2XY UV - BLACK1x15021630

101526913NA2XY UV - RED1x15021630

101526916NA2XY UV - BLACK1x18523.2770

101526915NA2XY UV - RED1x18523.2770

101526918NA2XY UV - BLACK1x24026990

101526917NA2XY UV - RED1x24026990

101526920NA2XY UV - BLACK1x30029.81200

101526919NA2XY UV - RED1x30029.81200

כבלים וחוטים | כבלים מיוחדים
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כבל כוח מוליך נחושת גמיש במיוחד עם בידוד ומעטה חיצוני PVC מיוחד עבור מתח 100 וולט

מבנה הכבל

נחושת גמישה במיוחד CLASS 6סוג המוליך

PVC מיוחדבידוד

PVC מיוחדמעטה חיצוני

100 וולטמתח עבודה

90ºCטמפרטורת עבודה מקסימלית )מוליך(

כבלי ריתוך

משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

5966010Welding Cable1x1610.1225

5966020Welding Cable1x2511.7314

5966030Welding Cable1x3512.6418

5966040Welding Cable1x5014.8566

5966050Welding Cable1x7017808

5966060Welding Cable1x9519.51,045

5966070Welding Cable1x12021.31,321

CONSTRUCTION SPECIFICATIONS

insulation

2

3

(Class 6)
Fine-straded copper

conductor

1

based PVC
Extra flexible rubber

based PVC
Extra flexible rubber

Min. bending radius

Used as power transmission
Max. operating temperature

Used as a welding cable
Max. operating temperature

Max. short circuit temperature 

Rated voltage 
Used as a welding cable

Rated voltage 
Used as power transmission

single cable - IEC 60332-1
Flame propagation test on

123

כבלים וחוטים | כבלים מיוחדים
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0.6/1kV עבור מתח PE ומעטה חיצוני PE כבל כוח מוליך נחושת שזור עם בידוד

מבנה הכבל

נחושת שזורהסוג המוליך

PEבידוד

PEמעטה חיצוני

kV 0.6/1מתח עבודה

90ºCטמפרטורת עבודה מקסימלית )מוליך(

כבל להגנה קתודית

משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

5953004N2Y2Y1x1611250

5953005N2Y2Y1x2513330

5953007N2Y2Y1x5016560

5953009N2Y2Y1x95201,100

CONSTRUCTION SPECIFICATIONS

insulation

2
Polyethylene Black HDPE

outer sheath

4

Aluminium foil

screen

3

123

circuit temperature
Max. conductor short

operating temperature
Max. comductor

Min. bending radius Rated voltage Uo/U

AC test voltage

conductor

Stranded copper (Class2)
1

כבלים וחוטים | כבלים מיוחדים
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0.6/1kV מוצלב ומעטה חיצוני פוליאוריתן עבור מתח EPR כבל כוח מוליך נחושת גמיש עם בידוד

מבנה הכבל

נחושת גמישה CLASS 5סוג המוליך

EPR מוצלבבידוד

פוליאוריתןמעטה חיצוני

עמיד בשחיקה, UV, שמנים ודלקיםמאפיינים נוספים

kV 0.6/1מתח עבודה

90ºCטמפרטורת עבודה מקסימלית )מוליך(

ROFLEX

משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

101xxxxROFLEX2x17.055

101xxxxROFLEX 3x17.466

101xxxxROFLEX4x18.182

101xxxxROFLEX5x19.0101

101xxxxROFLEX 7x110.9140

101xxxxROFLEX2x1.57.669

1015340ROFLEX3x1.58.285

1015344ROFLEX4x1.59.0110

1015350ROFLEX5x1.510.0130

1015360ROFLEX7x1.511.9190

101xxxxROFLEX8x1.513.0220

101xxxxROFLEX10x1.514.4310

1015361ROFLEX12x1.514.4372

CONSTRUCTION SPECIFICATIONS

123

Water resistant

operating temperature
Max. comductor

Min. bending radius Rated voltage Uo/U

AC test voltage

Resistant to oil

insulation

2
rubber
Ethylene propylene

outer sheath

3

Ultraviolet protection Strong

conductor

1 Fine-stranded copper
(Class 5)

Polyurethane

כבלים וחוטים | כבלים מיוחדים
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משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

101xxxxROFLEX14x1.515.1393

101xxxxROFLEX16x1.516.2450

101xxxxROFLEX2x2.58.998

1015342ROFLEX3x2.59.4120

1015346ROFLEX4x2.510.6160

1015352ROFLEX5x2.511.7200

101xxxxROFLEX7x2.514.4280

101xxxxROFLEX2x412.1172

101xxxxROFLEX3x413.0200

101xxxxROFLEX4x414.4260

1015354ROFLEX5x415.8320

101xxxxROFLEX7x418.9440

101xxxxROFLEX2x613.7234

101xxxxROFLEX3x614.7300

1015368ROFLEX4x616.2400

1015370ROFLEX5x618.1488

101xxxxROFLEX7x623.1680

101xxxxROFLEX4x1021.3680

1015380ROFLEX5x1023.4840

101xxxxROFLEX3x1622.6738

1015390ROFLEX4x1624.9922

1015381ROFLEX5x1627.21,159

101xxxxROFLEX3x2526.51,060

1015382ROFLEX4x2529.21,340

1015383ROFLEX5x2532.21,670

101xxxxROFLEX4x3533.51,816

101xxxxROFLEX5x3537.52,270

10153901ROFLEX1x5016.4615

101xxxxROFLEX4x5039.02,570

101xxxxROFLEX5x5043.63,210

101xxxxROFLEX4x7043.13,620

101xxxxROFLEX5x7048.34,510

10153902ROFLEX1x9520.61,008

101xxxxROFLEX4x9547.34,740

101xxxxROFLEX5x9552.75,910

1015391ROFLEX1x12022.81,297

101xxxxROFLEX1x15025.61,587

101xxxxROFLEX1x18527.91,933

101xxxxROFLEX1x24031.02,525

כבלים וחוטים | כבלים מיוחדים
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0.6/1kV מוצלב ומעטה חיצוני פוליאוריתן עבור מתח EPR כבל כוח מוליך נחושת גמיש עם בידוד

מבנה הכבל

נחושת גמישה CLASS 5סוג המוליך

EPRבידוד

פוליאוריתןמעטה חיצוני

נטול הלוגן, UV, חסם לחות, נגד שמניםמאפיינים נוספים

450/750Vמתח עבודה

90ºCטמפרטורת עבודה מקסימלית )מוליך(

משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

1015701H05BQ-F2X0.756.247

1015702H05BQ-F3X0.756.860

1015703H05BQ-F4X0.757.372

1015704H05BQ-F5X0.751.092

1015705H05BQ-F2X16.857

1015706H05BQ-F3X17.270

1015707H05BQ-F4X17.884

1015708H05BQ-F5X18.8110

1015709H07BQ-F2X1.58.283

1015710H07BQ-F3X1.58.7102

1015711H07BQ-F4X1.59.7132

HO7BQ-F כבל פוליאוריתן

CONSTRUCTION SPECIFICATIONS

123

Water resistant

operating temperature
Max. comductor

Min. bending radius Rated voltage Uo/U

AC test voltage

Resistant to oil

insulation

2
rubber
Ethylene propylene

outer sheath

3

Ultraviolet protection Strong

conductor

1 Fine-stranded copper
(Class 5)

Polyurethane

כבלים וחוטים | כבלים מיוחדים
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משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

1015712H07BQ-F5X1.510.6161

1015713H07BQ-F2X2.59.8124

1015714H07BQ-F3X2.510.4154

1015715H07BQ-F4X2.511.6198

1015716H07BQ-F5X2.512.9247

1015717H07BQ-F3X412.1223

1015718H07BQ-F4X413.4285

1015719H07BQ-F5X415.0360

1015720H07BQ-F3X613.8306

1015721H07BQ-F4X615.3391

1015722H07BQ-F5X617.0490

1015723H07BQ-F5X1023.0845

1015724H07BQ-F5X1626.01,315

1015725A07BQ-F7X1.513.0240

1015726A07BQ-F7X2.516.0375

כבלים וחוטים | כבלים מיוחדים
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0.6/1kV עבור מתח EPR ומעטה חיצוני EPR כבל כוח מוליך נחושת גמיש מובדל עם בידוד

מבנה הכבל

נחושת גמישה CLASS 5סוג המוליך

EPRבידוד

EPRמעטה חיצוני

kV 0.6/1מתח עבודה

90ºCטמפרטורת עבודה מקסימלית )מוליך(

משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

1015xxxNSSHOU3x1.512.5200

1015xxxNSSHOU3x2.513.2260

1015xxxNSSHOU3x416.2380

1015xxxNSSHOU3x70/3544.64,460

1015xxxNSSHOU3x95/5053.15,910

10152904NSSHOU3x120/7054.07,300

1015xxxNSSHOU3x150/7073.17,119

1015xxxNSSHOU4x1.512.6230

1015xxxNSSHOU4x2.515.9350

1015xxxNSSHOU4x417.5450

כבלי מכרות

CONSTRUCTION SPECIFICATIONS

Chloroprene rubber

outer sheath

4

Rubber Compound
3

4 123

Water resistant

operating temperature
Max. comductor

Min. bending radius Rated voltage Uo/U

AC test voltage

Resistant to oil

insulation

2
rubber
Ethylene propylene

fillerconductor

1 Fine-stranded copper
(Class 5)

כבלים וחוטים | כבלים מיוחדים
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משקל הכבל )kg/km(קוטר חיצוני )mm(חתך )mm2(סוג הכבלמק"ט

1015xxxNSSHOU4x618.8560

1015292NSSHOU4x1023.0860

1015290NSSHOU4x1627.31,350

10152923NSSHOU4x2534.52,010

10152921NSSHOU4x3536.42,590

1015293NSSHOU4x5041.53,660

1015xxxNSSHOU4x7046.54,605

1015xxxNSSHOU4x9556.86,400

1015xxxNSSHOU4x12065.57,705

1015xxxNSSHOU4x15073.28,200

1015xxxNSSHOU4x18576.210,604

1015xxxNSSHOU5x1.515.1255

1015xxxNSSHOU5x2.517.2385

1015286NSSHOU5x419.4560

1015287NSSHOU5x621.4670

1015289NSSHOU5x1023.51,000

1015291NSSHOU5x1630.11,570

1015xxxNSSHOU5x2535.52,340

1015xxxNSSHOU5x3544.13,400

1015xxxNSSHOU5x9560.66,730

1015xxxNSSHOU7x1.516.9410

1015xxxNSSHOU7x2.519.5500

1015xxxNSSHOU10x1.520.5545

1015xxxNSSHOU12x2.521.6770

1015xxxNSSHOU18x2.527.81,160

1015xxxNSSHOU3x2.5+3x2.5+3x1.519.1505

10152924NSSHOU3x6+3x6+3x1.522.2688

10152925NSSHOU3x10+3x10+3x2.525.1996

1015xxxNSSHOU3x16+3x16+3x2.530.01,290

1015xxxNSSHOU3x25+3x16+3x2.532.11,858

1015xxxNSSHOU3x35+3x16+3x2.535.92,407

10152926NSSHOU3x50+3x25+3x2.543.13,363

1015xxxNSSHOU3x70+3x35+3x2.546.14,205

1015xxxNSSHOU3x95+3x50+3x2.554.25,428

1015xxxNSSHOU3x120+3x70+3x2.561.96,821

1015xxxNSSHOU3x150+3x95+3x2.563.95,304

כבלים וחוטים | כבלים מיוחדים
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עומקרוחבאורךקדחכניסהמק"ט

7 מ"מ10 מ"מ20 מ"מ6 מ"מ2.5 ממ"ר495132771

7 מ"מ10 מ"מ20 מ"מ6 מ"מ4 ממ"ר495132772

9 מ"מ12 מ"מ27 מ"מ8 מ"מ6 ממ"ר495132773

9 מ"מ12 מ"מ25 מ"מ6 מ"מ10 ממ"ר495132774

9 מ"מ12 מ"מ27 מ"מ8 מ"מ10 ממ"ר4951327742

10 מ"מ16 מ"מ32 מ"מ10 מ"מ10 ממ"ר4951327743

12 מ"מ12 מ"מ30 מ"מ6 מ"מ16 ממ"ר495132775

12 מ"מ12 מ"מ32 מ"מ8 מ"מ16 ממ"ר4951327752

12 מ"מ16 מ"מ36 מ"מ10 מ"מ16 ממ"ר4951327753

12 מ"מ13 מ"מ30 מ"מ6 מ"מ25 ממ"ר4951327762

12 מ"מ13 מ"מ32 מ"מ8 מ"מ25 ממ"ר495132776

12 מ"מ16 מ"מ37 מ"מ10 מ"מ25 ממ"ר4951327763

12 מ"מ15 מ"מ35 מ"מ8 מ"מ35 ממ"ר495132777

12 מ"מ18 מ"מ38 מ"מ10 מ"מ35 ממ"ר4951327770

16 מ"מ18 מ"מ43 מ"מ10 מ"מ50 ממ"ר495132778

18 מ"מ21 מ"מ50 מ"מ10 מ"מ70 ממ"ר4951327790

18 מ"מ21 מ"מ50 מ"מ12 מ"מ70 ממ"ר495132779

20 מ"מ25 מ"מ55 מ"מ12 מ"מ95 ממ"ר495132780

22 מ"מ28 מ"מ64 מ"מ16 מ"מ120 ממ"ר495132781

26 מ"מ30 מ"מ69 מ"מ16 מ"מ150 ממ"ר495132782

32 מ"מ34 מ"מ78 מ"מ12 מ"מ185 ממ"ר495132783

38 מ"מ38 מ"מ92 מ"מ16 מ"מ240 ממ"ר495132784

נעלי כבל נחושת

נעלי כבל ומחברים
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עומקאורךקדחכניסהמק"ט

24 מ"מ31.5 מ"מ6.4 מ"מ6 ממ"ר4951330001
27 מ"מ34.5 מ"מ6.4 מ"מ10 ממ"ר495133001
27 מ"מ37 מ"מ8.4 מ"מ10 ממ"ר4951330011
36 מ"מ43.5 מ"מ6.4 מ"מ16 ממ"ר495133002
36 מ"מ46 מ"מ8.4 מ"מ16 ממ"ר495133003
36 מ"מ48 מ"מ10.5 מ"מ16 ממ"ר4951330031
38 מ"מ48 מ"מ8.4 מ"מ25 ממ"ר495133004
38 מ"מ50 מ"מ10.5 מ"מ25 ממ"ר495133005
38 מ"מ51 מ"מ13 מ"מ25 ממ"ר4951330051
42 מ"מ54 מ"מ10.5 מ"מ35 ממ"ר495133006
42 מ"מ55 מ"מ13 מ"מ35 ממ"ר495133007
52 מ"מ64 מ"מ10.5 מ"מ50 ממ"ר495133008
52 מ"מ65 מ"מ13 מ"מ50 ממ"ר495133009
52 מ"מ68 מ"מ17 מ"מ50 ממ"ר495133010
55 מ"מ67 מ"מ10.5 מ"מ70 ממ"ר495133011
55 מ"מ68 מ"מ13 מ"מ70 ממ"ר495133012
55 מ"מ71 מ"מ17 מ"מ70 ממ"ר4951330121
65 מ"מ78 מ"מ10.5 מ"מ95 ממ"ר495133014
65 מ"מ78 מ"מ13 מ"מ96 ממ"ר495133015
65 מ"מ81 מ"מ17 מ"מ97 ממ"ר495133016
70 מ"מ83 מ"מ10 מ"מ120 ממ"ר495133017
70 מ"מ86 מ"מ13 מ"מ120 ממ"ר495133018
70 מ"מ89 מ"מ17 מ"מ120 ממ"ר495133019
78 מ"מ94 מ"מ13 מ"מ150 ממ"ר495133020
78 מ"מ97 מ"מ17 מ"מ150 ממ"ר495133021
82 מ"מ98 מ"מ13 מ"מ185 ממ"ר495133022
82 מ"מ101 מ"מ17 מ"מ185 ממ"ר495133023
92 מ"מ108 מ"מ13 מ"מ240 ממ"ר495133024
92 מ"מ111 מ"מ17 מ"מ240 ממ"ר495133025
100 מ"מ115 מ"מ13 מ"מ300 ממ"ר4951330266
100 מ"מ119 מ"מ17 מ"מ300 ממ"ר495133026
115 מ"מ140 מ"מ17 מ"מ400 ממ"ר495133027

עומקאורךקדחכניסהמק"ט

29 מ"מ60 מ"מ8.4 מ"מ16 ממ"ר63301950
29 מ"מ62.5 מ"מ10.5 מ"מ25 ממ"ר63301952
29 מ"מ62.5 מ"מ10.5 מ"מ25 ממ"ר63301953
41 מ"מ77 מ"מ10.5 מ"מ35 ממ"ר63301955
42 מ"מ78.5 מ"מ10.5 מ"מ50 ממ"ר63301958
42 מ"מ78.5 מ"מ10.5 מ"מ50 ממ"ר633019581
51 מ"מ85 מ"מ10.5 מ"מ70 ממ"ר63301959
51 מ"מ85 מ"מ10.5 מ"מ70 ממ"ר63301960
55 מ"מ90 מ"מ13 מ"מ95 ממ"ר63301962
55 מ"מ96 מ"מ13 מ"מ120 ממ"ר63301964
59 מ"מ106 מ"מ13 מ"מ150 ממ"ר63301966
59 מ"מ108 מ"מ13 מ"מ185 ממ"ר63301989
59 מ"מ108 מ"מ13 מ"מ185 ממ"ר63302190
69 מ"מ124 מ"מ17 מ"מ240 ממ"ר63302191
69 מ"מ124 מ"מ17 מ"מ240 ממ"ר63302192
69 מ"מ125 מ"מ13 מ"מ300 ממ"ר63302195
69 מ"מ125 מ"מ17 מ"מ300 ממ"ר63302196

נעלי כבל נחושת תקן דין

נעלי כבל אלומיניום תקן דין
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קוטר פנימיקוטר חיצוניאורךכניסהמק"ט

1.6 מ"מ3.2 מ"מ23 מ"מ2.5 ממ"ר495132786

2.5 מ"מ3.7 מ"מ23 מ"מ4 ממ"ר495132787

3.8 מ"מ5.5 מ"מ28 מ"מ6 ממ"ר495132788

4.7 מ"מ6.6 מ"מ29 מ"מ10 ממ"ר495132789

5.6 מ"מ7.8 מ"מ31 מ"מ16 ממ"ר495132790

7.1 מ"מ9.5 מ"מ40.5 מ"מ25 ממ"ר495132791

8.2 מ"מ10.8 מ"מ45.5 מ"מ35 ממ"ר495132792

10.1 מ"מ13 מ"מ52 מ"מ50 ממ"ר495132793

11.5 מ"מ14.7 מ"מ56.1 מ"מ70 ממ"ר495132794

13.5 מ"מ16.7 מ"מ60.3 מ"מ95 ממ"ר495132795

15.6 מ"מ19 מ"מ70.5 מ"מ120 ממ"ר495132796

16.5 מ"מ21 מ"מ79 מ"מ150 ממ"ר495132797

18.4 מ"מ23 מ"מ85 מ"מ185 ממ"ר495132798

21.2 מ"מ26.4 מ"מ91.5 מ"מ240 ממ"ר495132799

שרוול לחץ נחושת

קוטר פנימיקוטר חיצוניאורךכניסהמק"ט

6 מ"מ10 מ"מ65 מ"מ16 ממ"ר63300968

6.8 מ"מ12 מ"מ70 מ"מ25 ממ"ר63300969

8 מ"מ14 מ"מ85 מ"מ35 ממ"ר63300970

938 מ"מ16 מ"מ85 מ"מ50 ממ"ר63300971

11.2 מ"מ18.5 מ"מ105 מ"מ70 ממ"ר63300972

13.2 מ"מ22 מ"מ105 מ"מ95 ממ"ר63300973

14.7 מ"מ23 מ"מ105 מ"מ120 ממ"ר63300974

16.3 מ"מ25 מ"מ125 מ"מ150 ממ"ר63300975

18.3 מ"מ28.5 מ"מ125 מ"מ185 ממ"ר63300976

21 מ"מ32 מ"מ145 מ"מ240 ממ"ר63300977

23.3 מ"מ34 מ"מ145 מ"מ300 ממ"ר63300978

מחבר לחץ אלומיניום תקן דין

קוטר פנימיקוטר חיצוניאורךכניסהמק"ט

4.7 מ"מ6.6 מ"מ29.0 מ"מ10 ממ"ר495133031

5.6 מ"מ7.8 מ"מ31.0 מ"מ16 ממ"ר495133032

7.1 מ"מ9.5 מ"מ40.5 מ"מ25 ממ"ר495133033

8.2 מ"מ10.8 מ"מ45.5 מ"מ35 ממ"ר495133034

10.1 מ"מ13.0 מ"מ52.0 מ"מ50 ממ"ר495133035

11.5 מ"מ14.7 מ"מ56.1 מ"מ70 ממ"ר495133036

13.5 מ"מ16.7 מ"מ60.3 מ"מ95 ממ"ר495133037

15.6 מ"מ19.0 מ"מ70.5 מ"מ120 ממ"ר495133038

16.5 מ"מ21.0 מ"מ79.0 מ"מ150 ממ"ר495133039

18.4 מ"מ23.0 מ"מ85.0 מ"מ185 ממ"ר495133040

21.2 מ"מ26.4 מ"מ91.5 מ"מ240 ממ"ר495133041

23.4 מ"מ28.6 מ"מ98.5 מ"מ300 ממ"ר495133042

מחבר לחץ נחושת תקן דין
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כניסהמק"ט

16 ממ"ר63300311

25 ממ"ר63300312

35 ממ"ר63300313

50 ממ"ר63300314

70 ממ"ר63300315

95 ממ"ר63300316

כניסהמק"ט

120 ממ"ר63300317

150 ממ"ר63300318

185 ממ"ר63300319

240 ממ"ר63300320

300 ממ"ר63300321

מחבר לחץ פין אלומיניום-נחושת

כמות באריזהמידהמק"ט

0.51,000 מ"מ99220051

0.751,000 מ"מ99220052

1.01,000 מ"מ99220053

1.51,000 מ"מ99220054

2.51,000 מ"מ99220055

4.01,000 מ"מ99220056

6.0500 מ"מ99220057

10500 מ"מ99220058

16250 מ"מ992200591

25250 מ"מ99220060

35200 מ"מ99220061

501 מ"מ99220062

701 מ"מ99220063

951 מ"מ99220064

1201 מ"מ99220065

1501 מ"מ99220066

סופיות ניקל

כמות באריזהצבעמידהמק"ט

200לבן 0.5 מ"מ99220101

200כחול 0.75 מ"מ992201010

200אדום 1 מ"מ99220102

200שחור 1.5 מ"מ99220103

200אפור 2.5 מ"מ99220104

200כתום 4 מ"מ99220105

100ירוק 6 מ"מ99220106

100חום 10 מ"מ99220107

100שמנת 16 מ"מ99220108

1שחור 25 מ"מ99220109

1אדום 35 מ"מ99220110

1כחול 50 מ"מ99220111

1צהוב 70 מ"מ99220112

1אדום 95 מ"מ99220113

100כחולכפולה 0.75 מ"מ992201130

100שחורכפולה 1.5 מ"מ99220115

100אפורכפולה 2.5 מ"מ99220116

100כתוםכפולה 4 מ"מ99220117

סופיות מבודדות
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כמות באריזהצבעקוטר טבעתמידהמק"ט

100אדום3.2 מ"מ1.5 מ"מ901500

100אדום3.7 מ"מ1.5 מ"מ901501

100אדום4.3 מ"מ1.5 מ"מ901502

100אדום5.3 מ"מ1.5 מ"מ901503

100אדום6.4 מ"מ1.5 מ"מ901504

100אדום8.4 מ"מ1.5 מ"מ901505

100כחול3.2 מ"מ2.5 מ"מ901507

100כחול3.7 מ"מ2.5 מ"מ901508

100כחול4.3 מ"מ2.5 מ"מ901509

100כחול5.3 מ"מ2.5 מ"מ901510

100כחול6.4 מ"מ2.5 מ"מ901511

100כחול8.4 מ"מ2.5 מ"מ901512

100כחול10.5 מ"מ2.5 מ"מ901513

100צהוב3.7 מ"מ6.0 מ"מ901515

100צהוב4.3 מ"מ6.0 מ"מ901516

100צהוב5.3 מ"מ6.0 מ"מ901517

100צהוב6.4 מ"מ6.0 מ"מ901518

100צהוב8.4 מ"מ6.0 מ"מ901519

100צהוב10.5 מ"מ6.0 מ"מ901520

100צהוב13.5 מ"מ6.0 מ"מ901521

נעל כבל טבעת

כמות באריזהצבערוחב מזלגמידהמק"ט

100אדום3.2 מ"מ1.5 מ"מ901522

100אדום3.7 מ"מ1.5 מ"מ901523

100אדום4.3 מ"מ1.5 מ"מ901524

100אדום5.3 מ"מ1.5 מ"מ901525

100אדום6.4 מ"מ1.5 מ"מ901526

100כחול3.2 מ"מ2.5 מ"מ901527

100כחול3.7 מ"מ2.5 מ"מ901528

100כחול4.3 מ"מ2.5 מ"מ901529

100כחול5.3 מ"מ2.5 מ"מ901530

100כחול6.4 מ"מ2.5 מ"מ901531

100צהוב3.2 מ"מ6.0 מ"מ901532

100צהוב3.7 מ"מ6.0 מ"מ901533

100צהוב4.3 מ"מ6.0 מ"מ901534

100צהוב5.3 מ"מ6.0 מ"מ901535

100צהוב6.4 מ"מ6.0 מ"מ901536

נעל כבל מזלג
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כמות באריזהצבערוחבמידהמק"ט

100אדום2.8 מ"מ1.5 מ"מ901537

100אדום4.75 מ"מ1.5 מ"מ901538

100אדום6.35 מ"מ1.5 מ"מ901539

100כחול4.75 מ"מ2.5 מ"מ901540

100כחול6.35 מ"מ2.5 מ"מ901541

100צהוב6.35 מ"מ6.0 מ"מ901542

כמות באריזהצבערוחבמידהמק"ט

100אדום2.8 מ"מ0.5 מ"מ901543

100אדום3.2 מ"מ1.5 מ"מ901545

100אדום4.75 מ"מ1.5 מ"מ901544

100אדום6.35 מ"מ1.5 מ"מ901546

100כחול2.8 מ"מ2.5 מ"מ901547

100כחול4.75 מ"מ2.5 מ"מ901548

100כחול5.2 מ"מ2.5 מ"מ901549

100כחול6.35 מ"מ2.5 מ"מ901550

100כחול9.4 מ"מ2.5 מ"מ901551

100צהוב6.35 מ"מ4.6 מ"מ901552

100צהוב9.4 מ"מ6.0 מ"מ901553

כמות באריזהמידהמק"ט

1.5100 מ"מ901554

2.5100 מ"מ901555

6.0100 מ"מ901556

נעל כבל זכר

נעל כבל נקבה

נעל כבל צינור מצופה
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שרוולים מתכווצים

אורך גלילצבעקוטר אחריקוטר לפנימק"ט

200 מטרשחור1.3 מ"מ2.5 מ"מ99450008
200 מטרשחור1.5 מ"מ3 מ"מ99450010
200 מטרשחור2 מ"מ4 מ"מ99450012
100 מטרשחור2.5 מ"מ5 מ"מ99450014
100 מטרשחור3 מ"מ6 מ"מ99450016
100 מטרשחור4 מ"מ8 מ"מ99450018
100 מטרשחור5 מ"מ10 מ"מ99450020
100 מטרשחור6 מ"מ12 מ"מ99450022
100 מטרשחור8 מ"מ16 מ"מ99450024
100 מטרשחור10 מ"מ20 מ"מ99450026
50 מטרשחור12.5 מ"מ25 מ"מ99450028
50 מטרשחור15 מ"מ30 מ"מ99450030
50 מטרשחור20 מ"מ40 מ"מ99450032
50 מטרשחור25 מ"מ50 מ"מ99450034

100 מטרכחול6 מ"מ12 מ"מ994500220
100 מטרכחול8 מ"מ16 מ"מ994500240
100 מטרכחול10 מ"מ20 מ"מ994500260
50 מטרכחול12.5 מ"מ25 מ"מ994500280
50 מטרכחול15 מ"מ30 מ"מ994500300
50 מטרכחול20 מ"מ40 מ"מ994500320
50 מטרכחול25 מ"מ50 מ"מ994500340

100 מטרחום6 מ"מ12 מ"מ994500221
100 מטרחום8 מ"מ16 מ"מ994500241
100 מטרחום10 מ"מ20 מ"מ994500261
50 מטרחום12.5 מ"מ25 מ"מ994500281
50 מטרחום15 מ"מ30 מ"מ994500301
50 מטרחום20 מ"מ40 מ"מ994500321
50 מטרחום25 מ"מ50 מ"מ994500341

100 מטרצהוב-ירוק5 מ"מ10 מ"מ994500208
100 מטרצהוב-ירוק6 מ"מ12 מ"מ99450023
100 מטרצהוב-ירוק8 מ"מ16 מ"מ994500248
100 מטרצהוב-ירוק10 מ"מ20 מ"מ994500268
50 מטרצהוב-ירוק12.5 מ"מ25 מ"מ994500288
50 מטרצהוב-ירוק15 מ"מ30 מ"מ994500308
50 מטרצהוב-ירוק20 מ"מ40 מ"מ994500328
50 מטרצהוב-ירוק25 מ"מ50 מ"מ994500348

שרוול מתכווץ בחום לפי מטר
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אביזרי חיבור לכבלים | שרוולים מתכווצים

קוטר אחריקוטר לפנימק"ט

4 מ"מ13 מ"מ21016

2 מ"מ8 מ"מ21017

6 מ"מ20 מ"מ21018

10 מ"מ23 מ"מ21019

9 מ"מ28 מ"מ21020

10.2 מ"מ33 מ"מ21022

12 מ"מ38 מ"מ21024

16 מ"מ51 מ"מ21026

21 מ"מ70 מ"מ21028

36 מ"מ90 מ"מ21029

40 מ"מ120 מ"מ21030

מידהכמות יציאותמק"ט

10-16 ממ"ר281802153

10-16 ממ"ר28180254

25-50 ממ"ר28180224

70-120 ממ"ר28180234

150-240 ממ"ר28180244

5-16 ממ"ר281802525

25-50 ממ"ר281802535

מידהמק"ט

5X1.5-6 ממ"ר21001

4X6-25 ממ"ר21003

5X6-16 ממ"ר21005

4X16-50 ממ"ר21007

4X25-95 ממ"ר21009

4X35-150 ממ"ר21010

4X95-300 ממ"ר21012

1kV שרוול מתכווץ בחום עם דבק במוטות של 1.2 מטר

1kV מפצלת סוף כבל

1kV קיט מופות מתכווצות בחום
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אביזרי חיבור לכבלים | שרוולים מתכווצים

אורךקוטרמק"ט

10 מטר6 מ"מ906502

10 מטר8 מ"מ906504

10 מטר10 מ"מ906506

10 מטר12 מ"מ906508

10 מטר15 מ"מ906510

10 מטר19 מ"מ906512

10 מטר24 מ"מ906514

מתחטמפרטורהספיקת אווירהספקמק"ט

1620702000W250 L/M :I מהירות
500 L/M :II מהירות

50ºC-450ºC :I 'טמפ
60ºC-600ºC :II 'טמפ

220V

לפלף ספיראלי

אקדח חום 2 מהירויות

מידהמק"ט

50-15 מ"מ עד 25*5 ממ"ר994500380

75-22 מ"מ עד 70*4 ממ"ר994500381

105-30 מ"מ עד 120*4 ממ"ר994500382

146-38 מ"מ עד 185*4 ממ"ר994500383

188-55 מ"מ עד 240*4 ממ"ר994500384

1kV מופות עם רוכסן
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אביזרי חיבור לכבלים | מהדקים, פסים ומחברים

מידהמק"ט

10 ממ"ר495124010

16 ממ"ר495124020

25 ממ"ר495124030

35 ממ"ר495124040

50 ממ"ר495124050

70 ממ"ר495124060

95 ממ"ר495124070

120 ממ"ר495124080

150 ממ"ר495124090

185 ממ"ר495124100

240 ממ"ר495124110

מידהמק"ט

16 מ"מ99220211

25 מ"מ99220212

35 מ"מ99220213

50 מ"מ99220215

70 מ"מ99220214

95 מ"מ99220217

120 מ"מ99220216

מהדק קנדי

מהדק כתף

מהדקים, פסים ומחברים
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מהדק חרסינה
מידהמק"ט

מס' 1 כפול99820504

מס' 2 כפול99820510

מס' 2 משולש99820512

מס' 3 כפול99820518

מס' 4 כפול99820524

מהדק טורי
הערהמידהמק"ט

כולל תקן ישראל מוטבעמס' 15170042

כולל תקן ישראל מוטבעמס' 151700513

כולל תקן ישראל מוטבעמס' 151700614

כולל תקן ישראל מוטבעמס' 15170075

גמיש, תוצרת אוסטריה + VDEמס' 151700231

גמיש, תוצרת אוסטריה + VDEמס' 151700432

גמיש, תוצרת אוסטריה + VDEמס' 151700533

גמיש, תוצרת אוסטריה + VDEמס' 151700604

מספר כניסותמידהמק"ט

1.5/2.53 מ"מ99150591

1.5/2.55 מ"מ99150592

1.5/2.58 מ"מ99150596

מהדק חיבור מהיר

מספר כניסותמידהמק"ט

0.2-2.53 מ"מ991505915

מהדק חיבור מהיר כולל שיחרור

אביזרי חיבור לכבלים | מהדקים, פסים ומחברים
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פס גישור
זרםסוגמק"ט

80Aחד פאזי696444032

80Aתלת פאזי696444022

80Aתלת פאזי מזלג696444021

כניסות לפסמספר פסיםזרםמק"ט

99223001125A27

99223002125A215

99223003125A47

99223004125A411

99223005125A415

פס צבירה מבודד

מהדק פחית
מידהמק"ט

מס' 9972381450

מס' 9972381551

מס' 9972381652

מס' 9972381753

מהדק לפסי צבירה
תיאורמק"ט

43141006X8 I 8X10 מהדק כניסה עד 35 ממ"ר לפליז

מהדק שקע תקע
מידהמק"ט

2.5 מ"מ1109806

אביזרי חיבור לכבלים | מהדקים, פסים ומחברים

תוצרת אוסטריה
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IP67 מחבר מהיר
קוטר כבל מקסימלימספר גידיםסוגמק"ט

10 מ"מ3מחבר ישר993120195

9931201952T 10 מ"מ3מחבר

מחבר מהיר IP67 - זכר נקבה
קוטר כבל מקסימלימספר גידיםסוגמק"ט

10.5 מ"מ3מחבר ישר9931201953

MC4 מחבר למערכות סולריות
תיאורמק"ט

זכר1015279 

נקבה1015278

אביזרי חיבור לכבלים | מהדקים, פסים ומחברים

עובירוחבאורךגודל הגידמספר גידיםמק"ט

27 מ"מ47 מ"מ86 מ"מ0.5-2.5 ממ"ר2100043

35 מ"מ55 מ"מ146 מ"מ1.5-6.0 ממ"ר2100055

מופה ג'ל

Made in Italy

עובירוחבאורךגודל הגידמספר גידיםמק"ט

48 מ"מ60 מ"מ190 מ"מ1.5-6.0 ממ"ר2100013

48 מ"מ68 מ"מ235 מ"מ2.5-10.0 ממ"ר2100025

60 מ"מ85 מ"מ310 מ"מ10.0-25.0 ממ"ר2100035

IP68 מופה ג'ל

Made in Italy
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אביזרי ת.א.מ. | מגוון אביזרים

109568קונזולה למותחן

7610150ביצת עוגן

קוטר קצהקוטר בגובה 1.5 מ'קוטר בסיסגובהמק"ט

125 מ"מ170 מ"מ180 מ"מ8.5 מטר7610007

150 מ"מ200 מ"מ210 מ"מ10 מטר7610004

עמודי עץ

דגםמידהמק"טמס' תמונה

11095454x25 / 4x50PAT 50

11095474x70 / 4x95PAT 70

21095524x25PA 25

31095543x70+54.6+2x25PA 1500

31095563x150+95+2x25PA80/2000

אביזרי מתיחה

7610152וו עוגן 1.6 מטר

דגםמידהמק"ט

10955816-95 / 16-95CPL 95

10955916-96 / 4-35CPA 95

10956035-150 / 4-25CPA 150

10956450-150 / 50-150CPL 150

16-95CPA 10 / 1.5-10  לפנס109565

מהדקי זרם

7610200אדן בטון עגול

BS לפי תקן

NFC תוצרת ספרד לפי תקן

)1(

)2(

)3(

מידות הקטרים הינם בקירוב בלבד ויכולים לחול שינויים בין עמוד לעמוד
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אביזרי ת.א.מ. | מגוון אביזרים

דגםמידהמק"ט

1095493x150+95+2x25ES 7014

1095663x70+54.6+2x25ES1500

אביזר תליה

דגםמידהמק"ט

1095634x25PST 25

1095674x25 / 4x50PST 50

1095704x95PST 90

אוזן תליה

דגםמידהמק"ט

1095534x25RA 25

ערסל תליה

הברגהאורךמק"ט

200M12 מ"מ109555

400M12 מ"מ1095550

משקלאורך מסילהכבל מקסימליכבל מינימלימעמסמק"ט

2.4 ק"ג160 מ"מ4x95 ממ"ר4x25 ממ"ר1 טון109551

משקלאורך מסילהכבל מקסימליכבל מינימלימעמסמק"ט

1.9 ק"ג120 מ"מ28 מ"מ5 מ"מ2 טון1095510

וו תליה "זנב חזיר"

מותח כבל לכבלי תא"מ

מותח כבל לתייל נחושת
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אביזרי ת.א.מ. | מגוון אביזרים

רוחבמק"ט

200 מ"מ79001004

300 מ"מ79001006

כיסוי תת קרקעי מודפס 3 שפות

מידהמק"ט

109570525

109570750

109570995

נעלי כבל מבודדים

עומס מקסימלימס' כבליםקוטר כבלתיאורמק"ט

1 טון27-401מחזיק כבלים105000152

1 טון36-521מחזיק כבלים1050002

1.25 טון33-463מחזיק כבלים עם רפידות105000155

חבקי כבלים

סוגמק"ט

לתיל מאור 10953625

לתיל פאזה 10953750

לתיל פאזה 10953895

לתיל נושא 10953995

לתיל פאזה 109540150

מחברים

109561סופית 10956916-70גלגלת
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AHD מתח נמוך | מצלמות אבטחה

קופסת חיבורים עבור מצלמה צינור

תאורמק"ט

מתאים לדגמים: 9411041, 94110449411043

מצלמת אבטחה צינור

מצביםאינפרא אדוםרזולוציהגודל עדשהאיכותמק"ט

12HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS לדים3.61920x1080P מ"מ2 מגה פיקסל9411040

12HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS לדים3.62560P מ"מ4/5 מגה פיקסל9411034

מצלמה 4 ב-1, ברזולוציה HD מלאה בתוספת חיישן של סוני, תפריט OSD שליטה על כבל קואקסיאלי, עם 
תחושה מושלמת של אור נמוך יום/לילה. אפשרות של ניטור תנועה/מסכה/אפשרות מראה. עדשה בגודל 3.6 

מ"מ עם 12 יחידות לד SMD במרחק של 20 מטרים. מוגנת מפני שמש ומים.

מצלמת אבטחה צינור וריפוקל

מצביםאינפרא אדוםרזולוציהגודל עדשהאיכותמק"ט

6HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS לדים2.8-121920x1080P מ"מ2 מגה פיקסל9411041

6HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS לדים2.8-122560P מ"מ4/5 מגה פיקסל9411035

מצלמה 4   ב-1, ברזולוציה HD מלאה בתוספת חיישן של סוני, תפריט OSD שליטה על כבל קואקסיאלי. עם 
תחושה מושלמת של אור נמוך יום/לילה. אפשרות של ניטור תנועה/מסכה/אפשרות מראה. עדשה משתנה 

2.3–12 מ"מ עם 6 יחידות לד SMD במרחק של 20 מטרים. מוגנת מפני שמש ומים.

AHD מצלמות אבטחה
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מצלמת בולט אור כוכבים

מצביםאינפרא אדוםרזולוציהגודל עדשהסוגמק"ט

מחזיר אור כוכביםללא3.61920x1080P מ"ממצלמת צינור9411044

מצלמה 4 ב-1. בתוספת אמצעי ראיית לילה, מגביר אור כוכבים. גודל עדשה 3.6 מ"מ. איכות צילום מעולה 
.1080p של

מצלמת 360 מעלות

מצביםאינפרא אדוםרזולוציהגודל עדשהסוגמק"ט

צילום היקפיללא2.91920x1080P מ"ממצלמת 9411046360

מצלמה 360 מעלות. באיכות צילום מעולה של 1080P רזולוציה 2 מגה פיקסל, גודל העדשה 2.9 מ"מ.

מצלמה נסתרת בגלאי

מצביםאינפרא אדוםרזולוציהגודל עדשהסוגמק"ט

-ללא2.71920x1080P מ"ממצלמה נסתרת9411047

מצלמה נסתרת בגלאי כולל IR. באיכות צילום מעולה של 1080P ורזולוציה של 2 מגה פיקסל. עדשה בגודל 
2.7 מ"מ

מצלמת אבטחה כיפה וריפוקל

מצביםאינפרא אדוםרזולוציהגודל עדשהאיכותמק"ט

HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS 6 לדים2.8-121920x1080P מ"מ2 מגה פיקסל9411043

6HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS לדים2.8-122560P מ"מ4/5 מגה פיקסל9411037

מצלמה4   ב-1, ברזולוציה HD מלאה בתוספת חיישן של סוני, תפריט OSD שליטה על כבל קואקסיאלי. עם 
תחושה מושלמת של אור נמוך יום/לילה. אפשרות של ניטור תנועה/מסכה/אפשרות מראה. עדשה משתנה 

2.3–12 מ"מ עם 6 יחידות לד SMD במרחק של 20 מטרים. מוגנת מפני שמש ומים.

מצלמת אבטחה כיפה

מצביםאינפרא אדוםרזולוציהגודל עדשהאיכותמק"ט

HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS 12 לדים3.61920x1080P מ"מ2 מגה פיקסל9411042

12HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS לדים3.62560P מ"מ4/5 מגה פיקסל9411036

מצלמה 4 ב-1, ברזולוציה HD מלאה בתוספת חיישן של סוני, תפריט OSD שליטה על כבל קואקסיאלי. עם 
תחושה מושלמת של אור נמוך יום/לילה. אפשרות של ניטור תנועה/מסכה/אפשרות מראה. עדשה בגודל 3.6 

מ"מ עם 12 יחידות לד SMD במרחק של 20 מטרים. מוגנת מפני שמש ומים.

AHD מתח נמוך | מצלמות אבטחה
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מצלמת PTZ ממונעת

מצלמת PTZ ממונעת

מצלמת PTZ צינור

מצלמה ברזולוציה HD מלאה בתוספת חיישן של סוני, תפריט OSD. עם תחושה מושלמת של אור נמוך יום/
לילה. אפשרות של ניטור תנועה 360 מעלות/אפשרות מראה. עדשה 5-50 מ"מ עם 6 יחידות לד SMD במרחק 

.IP66 12, מוגנת מפני שמש ומיםV DC 3A של 80 מטרים, פוקוס וזום אוטומטי, מתח עבודה

מצלמה ברזולוציה HD מלאה בתוספת חיישן של סוני, תפריט OSD. עם תחושה מושלמת של אור נמוך יום/
SMD במרחק של 150 מטרים,  לילה. אפשרות של ניטור תנועה 360 מעלות/אפשרות מראה. 6 יחידות לד 

.IP66 12, מוגנת מפני שמש ומיםV DC 4A פוקוס וזום אוטומטי, מתח עבודה

מצלמה ברזולוציה HD מלאה בתוספת חיישן של סוני, תפריט OSD. עם תחושה מושלמת של אור נמוך יום/
לילה. אפשרות של ניטור תנועה 180 מעלות/אפשרות שליטה זום In/Out, 4 יחידות לד SMD במרחק של 20 

.IP66 12, מוגנת מפני שמש ומיםV DC 1A מטרים, מתח עבודה

מצביםאינפרא אדוםרזולוציהגודל עדשהאיכותמק"ט

6AHD לדים5-501920x1080P מ"מ2 מגה פיקסל9411049

מצביםאינפרא אדוםרזולוציהגודל עדשהאיכותמק"ט

6AHD/RS485 לדים5-1501920x1080P מ"מ2 מגה פיקסל9411050

פיקוד כבל קוואקס/6AHD לדים4.9-1612560P מ"מ5 מגה פיקסל9411054

מצביםאינפרא אדוםרזולוציהגודל עדשהאיכותמק"ט

פיקוד כבל קוואקס/4AHD לדים5-502560P מ"מ5 מגה פיקסל9411053

AHD מתח נמוך | מצלמות אבטחה
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IP מצלמות רשת

IP מצלמת רשת כיפה

Dual Streamאינפרא אדוםרזולוציהגודל עדשהאיכותמק"ט

94111732.0MP@30FPS3.61920 מ"מx1080P18 לדיםMain: 1920x1080
Extra: 704x567

94111725.0MP@10FPS3.62560 מ"מx1920P18 לדיםMain: 2560x1920
Extra: 704x567

תומך  לדים,   18 מטר,   20 תאורה  מרחק  מ"מ,   3.6 גבוהה  עדשה   ,2/5MP של  ברזולוציה   IP  כיפה מצלמת 
פרוטוקול ONVIF, ניקוי רעשים )3D-DNR(, ראיית לילה EXT/AUTO, מעבד HI3516C/HI3516A, אפשרות 
דחיסה H265/H264, תומך בפרוטוקול רשת TCP/UTP/HTTP/MULTI-CAST/UPNP/NTP/RTSP, תומך 

.IP66 העברת חשמל על כבל רשת. מוגנת מפני שמש ומים - POE בממשק אינטרנט. תומך באפשרות

IP מצלמת רשת כיפה וריפוקל

Dual Streamאינפרא אדוםרזולוציהגודל עדשהאיכותמק"ט

94111752.0MP@30FPS2.8-121920 מ"מx1080P24 לדיםMain: 1920x1080
Extra: 704x567

94111745.0MP@10FPS2.7-13.52560 מ"מx1920P24 לדיםMain: 2560x1920
Extra: 704x567

תומך  לדים,   24 מטר,   30 תאורה  מרחק  משתנה,  עדשה   ,2/5MP של  ברזולוציה   IP  וריפוקל כיפה  מצלמת 
פרוטוקול ONVIF, ניקוי רעשים )3D-DNR(, ראיית לילה EXT/AUTO, מעבד HI3516C/HI3516D, אפשרות 
דחיסה H265/H264, תומך בפרוטוקול רשת TCP/UTP/HTTP/MULTI-CAST/UPNP/NTP/RTSP, תומך 

.IP66 העברת חשמל על כבל רשת. מוגנת מפני שמש ומים - POE בממשק אינטרנט. תומך באפשרות

IP מתח נמוך | מצלמות רשת
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IP מצלמת רשת צינור

IP 10x ממונעת זום PTZ מצלמת

IP 18x ממונעת זום PTZ מצלמת

Dual Streamאינפרא אדוםרזולוציהגודל עדשהאיכותמק"ט

94111772.0MP@30FPS3.61920 מ"מx1080P30 לדיםMain: 1920x1080
Extra: 704x567

94111765.0MP@10FPS3.62560 מ"מx1920P30 לדיםMain: 2560x1920
Extra: 704x567

Dual Streamאינפרא אדוםרזולוציהגודל עדשהאיכותמק"ט

94111845.0MP@10FPS5.1-512592 מ"מx19442+4 לדיםMain: 2592x1944
Extra: 704x567

Dual Streamאינפרא אדוםרזולוציהגודל עדשהאיכותמק"ט

94111865.0MP@10FPS5.35-96.32592 מ"מx19448 לדיםMain: 2592x1944
Extra: 704x567

תומך  לדים,   30 מטר,   30 תאורה  מרחק  מ"מ,   3.6 גבוהה  עדשה   ,2/5MP של  ברזולוציה   IP  צינור מצלמת 
פרוטוקול ONVIF, ניקוי רעשים )3D-DNR(, ראיית לילה EXT/AUTO, מעבד HI3516C/HI3516A, אפשרות 
דחיסה H265/H264, תומך בפרוטוקול רשת TCP/UTP/HTTP/MULTI-CAST/UPNP/NTP/RTSP, תומך 

.IP66 העברת חשמל על כבל רשת. מוגנת מפני שמש ומים - POE בממשק אינטרנט. תומך באפשרות

מצלמת ממונעת  IP זום 10x ברזולוציה של 5MP, עדשה גבוהה 5.1-51 מ"מ, מרחק תאורה 100 מטר, 2 לייזר 
 ,AR5521 חיישן ,EXT/AUTO 3(, ראיית לילהD-DNR( ניקוי רעשים ,ONVIF לדים+ 4 לדים, תומך פרוטוקול
TCP/UTP/HTTP/MULTI-CAST/UPNP/NTP/ רשת  בפרוטוקול  תומך   ,H265/H264 דחיסה  אפשרות 

RTSP, תומך בממשק אינטרנט. מותאם ל HIKVISION, DAHUA, XM NVR, תומך באפשרות POE - העברת 

.IP66 חשמל על כבל רשת. מוגנת מפני שמש ומים

300 מטר,   מ"מ, מרחק תאורה   5.35-96.3 גבוהה  5MP, עדשה  ברזולוציה של   18x זום   IP  מצלמת ממונעת
 ,AR5521 חיישן   ,EXT/AUTO לילה ראיית   ,)3D-DNR( רעשים  ניקוי   ,ONVIF פרוטוקול  תומך  לדים,   8
TCP/UTP/HTTP/MULTI-CAST/UPNP/NTP/ רשת  בפרוטוקול  תומך   ,H265/H264 דחיסה  אפשרות 

RTSP, תומך בממשק אינטרנט. מותאם ל HIKVISION, DAHUA, XM NVR, תומך באפשרות POE - העברת 

.IP66 חשמל על כבל רשת. מוגנת מפני שמש ומים

IP מצלמת רשת צינור וריפוקל

Dual Streamאינפרא אדוםרזולוציהגודל עדשהאיכותמק"ט

94111792.0MP@30FPS2.8-121920 מ"מx1080P5 לדיםMain: 1920x1080
Extra: 704x567

94111785.0MP@10FPS2.7-13.52560 מ"מx1920P5 לדיםMain: 2560x1920
Extra: 704x567

תומך  לדים,   5 מטר,   40 תאורה  מרחק  משתנה,  עדשה   ,2/5MP של  ברזולוציה   IP  וריפוקל צינור  מצלמת 
פרוטוקול ONVIF, ניקוי רעשים )3D-DNR(, ראיית לילה EXT/AUTO, מעבד HI3516C/HI3516D, אפשרות 
דחיסה H265/H264, תומך בפרוטוקול רשת TCP/UTP/HTTP/MULTI-CAST/UPNP/NTP/RTSP, תומך 

.IP66 העברת חשמל על כבל רשת. מוגנת מפני שמש ומים - POE בממשק אינטרנט. תומך באפשרות

IP מתח נמוך | מצלמות רשת
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מצלמת IP צינור 8MP/4K זום אוטומטי

מצלמת IP כיפה 8MP/4K זום אוטומטי

Dual Streamאינפרא אדוםרזולוציהגודל עדשהאיכותמק"ט

94111808.0MP@15FPS3.6-103840 מ"מx2160P5 לדיםMain: 3840x2160
Extra: 704x567

Dual Streamאינפרא אדוםרזולוציהגודל עדשהאיכותמק"ט

94111828.0MP@15FPS3.6-103840 מ"מx2160P24 לדיםMain: 3840x2160
Extra: 704x567

מרחק  מ"מ,   3.6-10  Motorized AF IR Lens משתנה  עדשה   ,8MP/4K של  ברזולוציה   IP  צינור מצלמת 
תאורה 40 מטר, 5 לדים, תומך פרוטוקול ONVIF, ניקוי רעשים )3D-DNR(, ראיית לילה EXT/AUTO, מעבד 
TCP/UTP/HTTP/ רשת  בפרוטוקול  תומך   ,H265/H264 דחיסה  אפשרות   ,OS08A10 חיישן   ,HI3516A

POE - העברת חשמל על  MULTI-CAST/UPNP/NTP/RTSP, תומך בממשק אינטרנט. תומך באפשרות 

.IP66 כבל רשת. מוגנת מפני שמש ומים

מרחק  מ"מ,   3.6-10  Motorized AF IR Lens משתנה  עדשה   ,8MP/4K של  ברזולוציה   IP  כיפה מצלמת 
 ,EXT/AUTO לילה ראיית   ,)3D-DNR( רעשים  ניקוי   ,ONVIF פרוטוקול  תומך  לדים,   24 מטר,   40 תאורה 
TCP/UTP/ רשת  בפרוטוקול  תומך   ,H265/H264 דחיסה  אפשרות   ,OS08A10 חיישן   ,HI3516A מעבד 

העברת   -  POE באפשרות  תומך  אינטרנט.  בממשק  תומך   ,HTTP/MULTI-CAST/UPNP/NTP/RTSP

.IP66 חשמל על כבל רשת. מוגנת מפני שמש ומים

IP מתח נמוך | מצלמות רשת
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מתח נמוך | אביזרי תקשורת ביתית

כבל HDMI איכותי
תמיכה בתדריםאיכותאורךסוגמק"ט

9411000HDMI14 מטרK*2K 60Hz 1080p50HZ 100HZ 200HZ

9411001HDMI24 מטרK*2K 60Hz 1080p50HZ 100HZ 200HZ

9411002HDMI34 מטרK*2K 60Hz 1080p50HZ 100HZ 200HZ

9411003HDMI54 מטרK*2K 60Hz 1080p50HZ 100HZ 200HZ

9411004HDMI104 מטרK*2K 60Hz 1080p50HZ 100HZ 200HZ

9411005HDMI154 מטרK*2K 60Hz 1080p50HZ 100HZ 200HZ

9411006HDMI204 מטרK*2K 60Hz 1080p50HZ 100HZ 200HZ

9411095וידאו בלון UTP ערוץ +1 מתח עד 200 מטר

4K/1080P תומך ברזולוציה HDMI 1X2 94110984מפצלK/1080P תומך ברזולוציה HDMI 1X4 9411099מפצל

9411100מרחיק HDMI על כבל רשת עד 50 מטר

אביזרי תקשורת ביתית
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RG59 9411096מפחית/מבודד הפרעות על כבל מצלמה

9411102פלג DC נקבה ברגים9411101פלג DC זכר ברגים

BNC-59 עם חיבור זכר ל-2 חיבורי נקבה9411092קונקטור חיבור לחיצה זכר BNC T 9411093מפצל

BNC-ל BNC נקבה/נקבה9411103מופה חיבור BNC 9411105מופה

9411106מופה BNC זכר ל-RCA זכר

UK 6 מודולריP 4C 9411090תקע ישראליRJ-11-9411110תקע טלפון אמריקאי ל
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839525קופסה לשקע מחשב יחיד עה"ט839512שקע RJ-45 מסוכך כפול עה"ט

9411085תקע מחשב RJ45 CAT-6a מסוכך

Cat-5/6 קומפלט Stp RJ45 9411086תקע מודולרי RJ-45 99080271תקע מסוכך ל

CAT-6a/7 לתקע PVC 9411087כיסוי CAT-5e לתקע PVC 9411088כיסוי

Utp  RJ45 8P Cat-6 9411091תקע מודולריFTP Cat6 RJ-45 9411111תקע מסוכך

839513שקע RJ-45 מסוכך ע"הט

מתח נמוך | אביזרי תקשורת ביתית
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1542002שקע טלפון בזק יחיד עה"ט839526קופסה לשקע מחשב כפול עה"ט

3920244שקע טלפון בזק תואם גוויס39202283שקע ישיר ללווין תואם גוויס

99761225מתאם לשקע מחשב תואם גוויס 839514שקע RJ-45 מסוכך תואם גוויס

9411078קופסת חיבור ל-50 זוג9411084קופסת חיבור ל-30 זוג

9411083קופסת חיבור ל-20 זוג 9411082קופסת חיבור ל-10 זוג

מתח נמוך | אביזרי תקשורת ביתית
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קיט וילה מערכת 4 גידים עה"ט

מידות הפנלהתקנהדרגת אטימותמתחמסךמק"ט

94110117"14.3V 1a dcIP6670 מ"מחיצוניx187x30

סט אינטרקום הכולל פנל ומסך מגע "7, מערכת 4 גידים+2 מתח, פנל אנטי וונדל. אפשרות כיתוב שם תאורה 
אחורית. פנל קוד ותג קירבה. מצלמת סוני 800 קו עם לד ראיית לילה זוויתית 72 מעלות. אפשרות חיבור עד 

2 פנלים ו4 מסכים. אפשרות חיבור למצלמה אנלוגית למסך. התקנת הפנל עה"ט.

קיט וילה מערכת 4 גידים תה"ט

קיט אינטרקום שפורפרת+קודן ללא מצלמה

מידות הפנלהתקנהדרגת אטימותמתחמסךמק"ט

94110127"14.3V 1a dcIP67100 מ"מ פנימיx195x38

מידות הפנלהתקנהדרגת אטימותמתחמק"ט

941102414.3V 1a dcIP6670 מ"מחיצוניx187x30

סט אינטרקום הכולל פנל ומסך מגע "7, מערכת 4 גידים+2 מתח, פנל מתכתי עם קודן מואר אנטי וונדל ולחצני 
 72 זוויתית  לילה  לראיית  ולד  קו   800 סוני  מצלמת  אחורית.  תאורה  שם  כיתוב  אפשרות  מוארים.  סיליקון 
מעלות אפשרות חיבור עד 2 פנלים ו4 מסכים. אפשרות חיבור למצלמה אנלוגית למסך. התקנת הפנל תה"ט.

ולחצני  וונדל  אנטי  מואר  קודן  עם  פנל מתכתי  גידים+2 מתח,   3 הכולל שפורפרת,  מערכת  אינטרקום  סט 
סיליקון מוארים. אפשרויות פנל קוד ותג קירבה. אפשרות כיתוב שם תאורה אחורית. אפשרות חיבור עד 2 

פנלים ו4 שפורפרות. התקנת הפנל עה"ט.

אינטרקום וילה

* אמבטיה תה"ט, מק"ט 9411018 )נרכש בנפרד(
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מסך מגע
מידותהתקנהמתחצבעגודל מסךמק"ט

241x161x18 מ"מחיצוני14.3V 1a dcלבן"94110137

241x161x18 מ"מחיצוני14.3V 1a dcשחור"94110197

TV פנל לאינטרקום

מידות הפנלהתקנהדרגת אטימותמתחצבעמק"ט

70x187x30 מ"מחיצוני14.3V 1a dcIP66כרום9411014

100x195x38 מ"מ פנימי14.3V 1a dcIP67כרום9411015

פנל לאינטרקום אנטי וונדל, מערכת 4 גידים+2 מתח. עם אפשרויות כיתוב שם תאורה אחורית. אפשרויות 
פנל קוד ותג קירבה. קיימת מצלמת סוני 800 קו עם לד ראיית לילה זוויתית 72 מעלות. חיבור עד 2 פנלים. 

התקנת הפנל עה"ט/תה"ט.

מסך מגע כולל יחידת דיבור

מידותהתקנהמתחצבעגודל מסךמק"ט

280X200X27 מ"מ חיצוני14.3V 1a dcשחור"94110177

מסך אינטרקום דק "7 מגע צבע שחור עם שפורפרת, הכולל לד אינדיקציה למוניטור דולק ולחצן שיחה, לחצן 
וניגודיות, אפשרות לשינוי  ויסות מיקרופון ורמקול. אפשרות לכיווננו בהירות  יזומה לפנל. אפשרות  לפניה 
עוצמת קול וצלצול. אפשרות לניוד שיחה למסך אחר. חיבור עד 2 פנלים ו4 מסכים. קיימת אפשרות חיבור 

למצלמה אנלוגית למסך.

מסך מגע כולל יחידת דיבור

מידותהתקנהמתחצבעגודל מסךמק"ט

280X200X27 מ"מ חיצוני14.3V 1a dcלבן"94110297

מסך אינטרקום דק "7 מגע צבע לבן עם שפורפרת, הכולל לד אינדיקציה למוניטור דולק ולחצן שיחה, לחצן 
וניגודיות, אפשרות לשינוי  ויסות מיקרופון ורמקול. אפשרות לכיווננו בהירות  יזומה לפנל. אפשרות  לפניה 
עוצמת קול וצלצול. אפשרות לניוד שיחה למסך אחר. חיבור עד 2 פנלים ו4 מסכים. קיימת אפשרות חיבור 

למצלמה אנלוגית למסך.

* אמבטיה תה"ט, מק"ט 9411018 )נרכש בנפרד(
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TV פנל ביומטרי לאינטרקום

מידות הפנלהתקנהדרגת אטימותמתחצבעמק"ט

100x195x38 מ"מ פנימי14.3V 1a dcIP67כרום9411016

אחורית.  תאורה  שם  כיתוב  אפשרויות  עם  מתח.  גידים+2   4 מערכת  וונדל,  אנטי  לאינטרקום  ביומטרי  פנל 
אפשרויות פנל קוד ותג קירבה. קיימת מצלמת סוני 800 קו עם לד ראיית לילה זוויתית 72 מעלות. חיבור עד 

2 פנלים. התקנת הפנל עה"ט.

פנל ללא מצלמה + קודן

מידות הפנלהתקנהדרגת אטימותמתחצבעמק"ט

70x187x30 מ"מחיצוני14.3V 1a dcIP66כסף9411023

פנל אינטרקום אנטי וונדל, מערכת 3 גידים+2 מתח. עם אפשרויות כיתוב שם תאורה אחורית. אפשרויות פנל 
קוד ותג קירבה. חיבור עד 2 פנלים. התקנת הפנל עה"ט.

שפורפרת אינטרקום אוניברסלית

תאורמק"ט

שפופרת אינטרקום אונברסלית מהודרת, 5 גידים, תומך מכני / אנלוגי9411020

VEGA שפורפרת אינטרקום לקיט

תאורמק"ט

941102214.3V 1a dc שפופרת אינטרקום מהודרת, 3 גידים+2 מתח, מתח עבודה

* ספק תואם 14.3V מק"ט 9411010 )נרכש בנפרד(

* אמבטיה תה"ט, מק"ט 9411018 )נרכש בנפרד(

ספק כח

תאורמק"ט

9411010   TV 15 עבור אינטרקוםV 1A ספק כוח
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אינטרקום לבניין

פנל לחצנים מהודר ללא מקודד

מידות הפנלהתקנהדרגת אטימותמתחצבעמס' לחצניםמק"ט

94110252

250x120x50 מ"מחיצוני14.3V 1a dcIP66כסף 94110263

94110274

פנל לאינטרקום אנטי וונדל לבניין מגורים, מערכת 4 גידים+2 מתח. עם אפשרויות כיתוב שם תאורה אחורית. 
קיימת מצלמת סוני 800 קו עם לד ראיית לילה זוויתית 72 מעלות. התקנת הפנל עה"ט/תה"ט.

* אמבטיה תואמת להתקנה עה"ט לדגם 2/3/4 לחצנים מק"ט 9411028 )נרכש בנפרד(

* מפצל בקומה עד 4 דירות, מק"ט 9411142
* ספק כח מרכזי 18V 3A למערכת לחיבור עד 12 דירות, מק"ט 9411143

* חיבור שפורפרת נוספת לדירה, מק"ט 9411144 )נרכש בנפרד(

יחידת דיבור חיצונית לאינטרקום

מסך "TFT 7 איכותי

מידות הפנלהתקנהדרגת אטימותמתחצבעמק"ט

380x130x56 מ"מחיצוני15V DCIP66כסף9411140

מערכת דיגיטלית לבניין עד 999 דירות. פאנל תומך עברית מאפשר דפדוף לפי שם, ניתן לחבר 2 דלתות, 
פאנל משולב קודן מואר לפתיחת דלת, מקשי מגע, אופציה לשילוב קורא קירבה. אפשרות חיבור מסך או 
CMOS, צג הפעלה  שפורפרת נוספת לכל דירה. חיבור 6 גדים לדירה )מפצל בקומה לדירה(, סוג מצלמה: 

טאצ' בעברית, צג הפעלה מוגן מים, טמפ' עבודה: 50ºC+-10-, התקנה שקועה תה"ט.

מסך "7 צבעוני עם לחצני טאץ', ללא שפורפרת, אפשרויות הפעלה: אינטרקום, פתיחת דלת, צפיה ואפשרות 
העברה בין שלוחות בדירה, התקנה על הקיר

מידותהתקנהמתחצבעגודל מסךמק"ט

280x180x12 מ"מחיצוני15V DCלבן"94111417
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מתח נמוך | מערכות הקלטה

Lite 5MP 2 תומך עדMP מערכת הקלטה
פירוט טכני נפח דיסקערוציםמק"ט

94110594CH 4 in 11T
תומך בערוצים ברזולוציה 720P / 1080P עד 2MP  לערוץ

H.264 טכנולוגיוה IP אנלוג AHD / CVI / TVI / IP תומך מצלמות
RS485  כולל חיבור I /O אפשריות חיבור מגע יבש
)P2P( קבועה IP תומך אפשרות צפייה ללא כתובת

תמיכה מלאה בשפות עברית / אנגלית / רוסית / ערבית ועוד

94110608CH 4 in 11T

94110618CH 4 in 12T

941106216CH 4 in 12T

941106316CH 4 in 14T

5MP מערכת הקלטה
פירוט טכני נפח דיסקערוציםמק"ט

94110554CH 4 in 11T5  לערוץMP 720 עדP / 2500P תומך בערוצים ברזולוציה
H.264 טכנולוגיוה IP אנלוג AHD / CVI / TVI / IP תומך מצלמות

RS485  כולל חיבור I /O אפשריות חיבור מגע יבש
)P2P( קבועה IP תומך אפשרות צפייה ללא כתובת

תמיכה מלאה בשפות עברית / אנגלית / רוסית / ערבית ועוד

94110568CH 4 in 11T

94110578CH 4 in 12T

941105816CH 4 in 12T

AHD/NVR מערכות הקלטה

8MP תומך עד NVR מערכת הקלטה
פירוט טכני נפח דיסקערוציםמק"ט

94111504CH 4K/8MP1T4K/8.0MP 3840x2160 תומך ברזולוציה
תומך פרוטוקול ONVIF לערוץ
H265/H264 אפשרות דחיסה
1VGA, 1HDMI יציאות וידאו
תומך ברשת 10/100/1000

תומך עד 2 ערוצי דיסק קשיח
תומך בכל ערוץ בודד שליטה בקצב שידור

94111528CH 4K/8MP2T

941115416CH 4K/8MP2T

941115616CH 4K/8MP4T

94111584CH 4K/8MP POE1T

94111608CH 4K/8MP POE2T
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זרועות התקנה לטלוויזיה

מתח נמוך | זרועות התקנה לטלוויזיה

זרוע צמוד קיר עם הטיה עד מידה "13-42"

זרוע צמוד קיר עם הטיה עד מידה "23-60"

זרוע צמוד קיר ללא הטיה עד מידה "13-42"

VESAמרחק תליהפרופילמשקל נשיאהמק"ט

100x100, 200x200 מ"מ433 מ"מ מהקירדק 89 מ"מעד 25 ק"ג 9480010

VESAמרחק תליהפרופילמשקל נשיאהמק"ט

100x100, 400x400 מ"מ4.5 מ"מ מהקירדק 42 מ"מעד 45 ק"ג 9480016

VESAמרחק תליהפרופילמשקל נשיאהמק"ט

100x100, 200x200 מ"מ30 מ"מ מהקירדק 28 מ"מעד 25 ק"ג 9480013
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זרוע צמוד קיר ללא הטיה עד מידה "32-80"
VESAמרחק תליהפרופילמשקל נשיאהמק"ט

100x100, 600x400 מ"מ30 מ"מ מהקירדק 23 מ"מעד 50 ק"ג 9480019

זרוע דו-מפרקית ללא הטיה עד מידה "14-37"
VESAמרחק תליהפרופילמשקל נשיאהמק"ט

100x100, 200x200 מ"מ435 מ"מ מהקירדק 80 מ"מעד 22 ק"ג 9480022

זרוע דו-מפרקית עם הטיה עד מידה "23-55"
VESAמרחק תליהפרופילמשקל נשיאהמק"ט

100x100, 400x400 מ"מ433 מ"מ מהקירדק 89 מ"מעד 50 ק"ג 9480025

זרוע דו-מפרקית עם צידוד 90° עד "40-80"
VESAמרחק תליהפרופילמשקל נשיאהמק"ט

200x100, 600x400 מ"מ520 מ"מ מהקירדק 60 מ"מעד 50 ק"ג 9480028

מדף תליה ל-DVD / ממיר / וידאו
תאורמשקל נשיאהמק"ט

בעל רצועת בטיחות, מיועד לנגני מדיה שונים, מקרנים ועודעד 10 ק"ג 9480031

מתח נמוך | זרועות התקנה לטלוויזיה
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מתח נמוך | מקודדים

מקודדים

מקודד מתכתי
מידותתיאורהתקנהצבעסוגמק"ט

110x75x25 מ"מ קורא תג קרבהחיצוניכרוםמתכת10505641

IP68 מקודד מתכתי מוגן מים
מידותתיאורהתקנהצבעסוגמק"ט

120x56x20 מ"מקורא תג קרבהחיצוניכרוםמתכת10505640

מקודד פלסטי
מידותתיאורהתקנהצבעסוגמק"ט

קורא תג קרבהחיצונילבןפלסטיק10505642
90x80x20 מ"מ 

קורא תג קרבהחיצונישחורפלסטיק10505643
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מתח נמוך | מקודדים

כרטיס כניסה

מגן למקודד להתקנה חיצונית

לחצן פתיחת דלת מתכתי צר

תג כניסה

לחצן פתיחת דלת מתכתי רחב

מנעול חשמלי

10505644

10505645

10505647

10505648

10505646

99723502
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מתח נמוך | סוללות

4 סוללות AA בבליסטר
מידותכמות בבליסטרמתחסוגמק"ט

167005 AA1.5V'95  מ"מ4 יחx115x15

4 סוללות AAA בבליסטר
מידותכמות בבליסטרמתחסוגמק"ט

 167008 AAA1.5V'95 מ"מ4 יחx115x11

סוללות
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מתח נמוך | סוללות

10 סוללות AA בבליסטר
מידותכמות בבליסטרמתחסוגמק"ט

  167012 AA1.5V'50 מ"מ 10 יחx182x15

10 סוללות AAA בבליסטר
מידותכמות בבליסטרמתחסוגמק"ט

   167015 AAA1.5V'44 מ"מ 10 יחx142x11

סוללה 9V בבליסטר
מידותכמות בבליסטרמתחסוגמק"ט

167019 9V9V'44 מ"מ 1 יחx47x18
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מתח נמוך | גיבוי ומצברים

זמן גיבויכניסות מתחיציאות מתחהספקדגםמק"ט

88800003Eaton 5E 650i USB650VA/360W41'16 דק

88800006Eaton 5E 850i USB850VA/480W41'20 דק

88800009Eaton 5E 1100i USB1100VA/660W41'30 דק

88800012Eaton 5E 1500i USB1500VA/900W61'40 דק

88800015Eaton 5E 2000i USB2000VA/1200W61'45 דק

גובהרוחבאורךהדקהספקמתחמק"ט

99540766V2.8AhF197 מ"מ33 מ"מ66 מ"מ

99540756V4.5AhF1100 מ"מ47 מ"מ70 מ"מ

995407506V12AhF294 מ"מ50 מ"מ151 מ"מ

9954070512V1.3AhF052 מ"מ43 מ"מ97 מ"מ

995407412V4.5AhF2101 מ"מ70 מ"מ90 מ"מ

995407312V7AhF294 מ"מ65 מ"מ151 מ"מ

9954074312V9AhF294 מ"מ65 מ"מ151 מ"מ

9954075112V12AhF294 מ"מ98 מ"מ151 מ"מ

9954075512V20AhF2167 מ"מ77 מ"מ181 מ"מ

Eaton אל פסק

מצברים

שנתיים אחריות בבית הלקוח

גיבוי ומצברים
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מוצרי חשמל לבית ולמשרד | קטלני יתושים

מידותאיזור כיסוימק"ט

135x135x330 מ"מ30 ממ"ר1650003

מידותאיזור כיסוימק"ט

350x120x270 מ"מ50 ממ"ר1650006

מידותאיזור כיסוימק"ט

655x120x390 מ"מ100 ממ"ר1650009

1X6W קטלן חרקים

2X8W קטלן חרקים

2X20W קטלן חרקים

קטלני יתושים
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מוצרי חשמל לבית ולמשרד | קטלני יתושים

מק"ט ספק/יצרןתאור מוצרמק"ט

6W TUBEנורה לקטלן 6W פלורסנט )48 ס"מ(4612002

8W TUBEנורה לקטלן 8W פלורסנט )34.5 ס"מ(46120020

15W TUBEנורה לקטלן 15W פלורסנט )50 ס"מ(461200211

18W TUBEנורה לקטלן 18W פלורסנט )65 ס"מ(461200223

נורות לקטלן

מידותאיזור כיסוימק"ט

655x120x390 מ"מ120 ממ"ר1650012

3X20W קטלן חרקים
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מוצרי חשמל לבית ולמשרד | מאווררים תעשייתיים

מתחהספקעוצמת רעשקוטר להביםמק"ט

68170W220-240V דציבל"164001026

70190W220-240V דציבל"164001530

מתחהספקעוצמת רעשקוטר להביםמק"ט

68170W220-240V דציבל"164002026

70190W220-240V דציבל"164002530

מאוורר עמוד תעשייתי

מאוורר קיר תעשייתי

מאווררים תעשייתיים
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מוצרי חשמל לבית ולמשרד | מאווררי תקרה

שינוי מצביםמצבי מהירותבית נורהחומר הכנפייםצבעסל"דהספקכנפיםמק"ט

164022042"50W2901עץלבןxE273שלט רחוק

מאוורר תקרה דגם טייפון

שינוי מצביםמצבי מהירותבית נורהחומר הכנפייםצבעסל"דהספקכנפיםמק"ט

164021542"50W2101עץלבןxE273שרשרת משיכה

מאוורר תקרה דגם פייפר

מאווררי תקרה
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מוצרי חשמל לבית ולמשרד | מפוח )ונטה(

מפוח )ונטה(

עומקמידות פנלספיקת אווירסל"דזרםמתחהספקקוטר מפוחמק"ט

65 מ"מ158x158 מ"מ10011W230V0.05mA2350100 m3/h מ"מ )"4(1640410

87 מ"מ220x220 מ"מ15934W230V0.25mA1600300 m3/h מ"מ )"6(1640413

87 מ"מ270x270 מ"מ21042W230V0.30mA1150350 m3/h מ"מ )"8(1640416

AIRSAN )מפוח )ונטה
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מוצרי חשמל לבית ולמשרד | תנורי חימום

הערהמס' דרגות חוםמוגן מיםהספקדגםמק"ט

1660005PHH-2000BR2000WIP343כולל שלט

תנור חימום פטריה תלויה + שלט

הערהמס' דרגות חוםמוגן מיםהספקדגםמק"ט

1660010PHH-3000BS3000WIP342כולל גלגלים

תנור חימום פטריה עומד

תנורי חימום חוץ/פנים הבית



488www.erco.co.il

מוצרי חשמל לבית ולמשרד | תנורי חימום

הערהמס' דרגות חוםמוגן מיםהספקדגםמק"ט

1660020PHW-2500CR2500WIP343כולל שלט

תנור חימום אינפרא לקיר + שלט

אורךדגםמק"ט

1660030PHS-2500CR1.8 מטר

מעמד/רגל לתנור אינפרא

הערהמס' דרגות חוםמוגן מיםהספקדגםמק"ט

1660015QW202000WIP651-

תנור חימום אינפרא לקיר

משקלמידותמס' דרגות חוםהספקדגםמק"ט

1660014QH-1200C1500W3570 מ"מx140x1701.2 ק"ג

תנור חימום אינפרא לקיר חדר אמבטיה

אטימותמידותמס' דרגות חוםהספקדגםמק"ט

1660013FH18G2000W2350 מ"מx300x135IP21

מפזר חום לאמבטיה
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