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נעים 
להכיר!

רשת חשמל ישיר הנה מהוותיקות והגדולות 
בענף החשמל בישראל.

מאז 1983 אנחנו עוסקים בשיווק ובאספקת 
ציוד וחומרי חשמל לתעשייה, לקבלני חשמל 

וללקוחות פרטיים.
חשמל ישיר מציעה לענפיי התעשייה השונים 

פתרונות המותאמים לדרישת הלקוח, ידע 
המבוסס על ניסיון ארוך טווח והיכרות עם 

תנאי השטח.
לרשת חשמל ישיר חוג לקוחות רחב עליו 

נמנים מפעליי תעשייה, קבלני חשמל, מוסדות 
ציבור, חברות בנייה, רשויות מקומיות וקהל 

לקוחות פרטיים.

+ חולון
רחוב הסתת 24, א.ת. חולון

טל. 03-5560667

+ השרון ) פ"ת(
רחוב שנקר 16, קרית אריה, פ״ת

טל. 03-9149000

+ אור יהודה
רחוב היוזמים 8, אור יהודה

טל. 03-5333131

+ עפולה
רחוב קהילת ציון 25, עפולה

טל. 5007*

סניפי הרשת:

+ קיסריה
רחוב החרש 21, פארק התעשייה, קיסריה

טל. 04-6277666

+ רחובות
רחוב משה יתום 36, א.ת. רחובות

טל. 08-9362108

+ ירושלים
רחוב התעשייה 5, א.ת. תלפיות ירושלים

 טל. 073-2773333

+ אשדוד
רחוב העבודה 41, א.ת. הקלה

טל. 08-8566440

+ חיפה
שדרות ההסתדרות 220, מפרץ חיפה

טל. 04-8724422

+ הרצליה
רחוב יד חרוצים 9, הרצליה

טל. 073-3941100
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 רשת חשמל ישיר משווקת ומספקת בפריסה ארצית מגוון רחב של ציוד חשמל,
 אביזרי חשמל, מוצרי חשמל, כבלים וחומרי חשמל איכותיים לבניין, לתעשייה,

לקבלני חשמל וללקוחות פרטיים.

חשמל ישיר הינה מבין המובילות באפיון ובמתן פתרונות לתשתיות בתחום הכבלים.

 רשת חשמל ישיר מעמידה לרשות לקוחותיה ידע נרחב המבוסס על ניסיון מאז 1983 ומייצגת ספקים
 מובילים בתחום הכבילה כגון: PRAKAB, PAMUKKALE, SEVAL, ERSE, ICME, TOP CABLE, OREN KABLO ועוד.

כל הכבלים המסופקים ללקוחותיה עומדים בדרישות התקן הישראלי.

בכל סניפי חשמל ישיר נמצאת מכונה לחיתוך כבלים להכנת חבילות, תופים וחיתוך על פי דרישת לקוח.

כבלים
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כבלי כח

N2XY/XLPE/0.6/1KV כבל נחושת >
כבל מותאם להתקנה פנימית/חיצונית וקבועה בצנרת, 

במפעלים תעשייתיים, בה נזק מכני אינו צפוי.
מתאים לטמפרטורה סביבתית גבוהה יחסית בשל 

טמפרטורה גבוהה אפשרית במוליך.

+90°C :טמפ' עבודה מקסימאלית  •
0.6/1KV :מתח עבודה  •

NA2XY 0.6/1KV כבל אלומיניום >
כבל בעל גידי אלומיניום, בידוד XLPE ומעטה PVC המותאם 

להתקנה חיצונית ופנימית להתקנה במפעלים בהם נזק 
מכני אינו צפוי.

+90°C :טמפ' עבודה מקסימאלית  •
0.6/1KV :מתח עבודה  •

חוטים קשיחים / גמישים

HO7V-U/R חוטים קשיחים >
חוט קשיח המותאם לשימוש במתקנים קבועים להתקנות 

תחת הטיח בחדרים יבשים ולהארקות.

     +70°C :טמפ' עבודה מקסימאלית  •
450/750V :מתח עבודה  •

HO5V-K, HO7V-K חוטים גמישים >
חוט גמיש, המותאם לחיווט לוחות חשמל, רכיבי חשמל 

ומערכות תאורה.

+70°C :טמפ' עבודה מקסימאלית  •
300/500V - HO5V-K :מתח עבודה  •
450/750V - HO7V-K   

כבלים גמישים

H05VV-F כבל פנדל >
כבל גמיש בעל עמידות מכנית נמוכה המיועד בעיקר 
לשימוש ביתי ולחיבור צרכני חשמל ביתיים. להתקנה 

במקומות יבשים.

+70°C :טמפ' עבודה מקסימאלית  •
300/500V :מתח עבודה  •

 H05VV5-F OILFLEX כבל >
כבל גמיש כתום בעל חוזק מכני בינוני, המשמש להתקנה 
במכשירים תעשייתיים כגון מכשירי חשמל אשר נדרשת 

בהם גמישות, עמידות בשמנים וכו'.

+70°C :טמפ' עבודה מקסימאלית  •
300/500V :מתח עבודה  •

 HO7RN-F כבלי נאופרן >
כבל מיועד לעבודה במקומות יבשים ולחים בהם נדרשת 

עמידות מכנית בינונית.
 הכבל מותאם להנחה קבועה, ניידת ובחיבורי חשמל.

בעל מעטה חיצוני מגומי, עמיד בשמנים ומעכב בעירה. 

+90°C :טמפ' עבודה מקסימאלית  •
450/750V :מתח עבודה  •

 HO7BQ-F כבלי פוליאוריטן >
כבל מותאם לשימוש במקומות בהם נדרשת עמידות גבוהה 

בשחיקה, גרירה ועמידות בשמנים ומים.

+90°C :טמפ' עבודה מקסימאלית  •
450/750V :מתח עבודה  •

YSLY/YSLCY כבלי פיקוד >
כבל פיקוד גמיש המשמש ככבל חיבור לסימון, מדידה, 

פיקוד ותקשורת.
הכבל ניתן לשימוש באפליקציות פנימיות יבשות או רטובות 

ואינו מותאם לשימוש חיצוני.

כבל מסוכך מדגם YSLCY הינו בעל סיכוך רשת אשר ייעודו  •
למנוע הפרעת תדרים.  

+70°C :טמפ' עבודה מקסימאלית  •
300/500V :מתח עבודה  •

 (N)HXH FE180 E90 כבלים חסיני אש

כבל נטול הלוגן בעל בידוד פנימי מחומר בשם מיקה/סיליקון. 
 כבל עמיד המותאם להתקנה במקומות בהם קיים סיכון

לשריפה וגנרטורים. מונח בתעלות ובמקומות הומי אדם: 
קניונים, מרכזי עסקים, בתי מלון, בתי ספר, מנהרות וכו'.

 כבל זה עובר 2 בחינות עיקריות:
FE – העברת זרם במשך 180 דקות ככבל בודד.  • 

E – בחינת תפקוד של מערכת כבלי חשמל מושלמת.  • 
E-90 מסמל את זמן השהות הנוסף לאנשי הביטחון לעבוד    •

לאחר פינוי האזרחים.  

+90°C :טמפ' עבודה מקסימאלית  • 
860°C :טמפ' לזמן קצר  • 

0.6/1KV :מתח עבודה  •

 PV1-F כבלים למערכות סולאריות

כבל גמיש המותאם לחיבור פנלים במערכות סולאריות.
עמיד בקרני UV וקרינה ישירה של קרני השמש.

 צבע הכבל: שחור, אדום.

+120°C :טמפ' עבודה מקסימאלית  •
0.6/1KV :מתח עבודה  •

 Bare Copper - חוט חשוף

מוליך נחושת שזור גלוי המשמש להתקנה קבועה ולהארקות.
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LED IP65 גוף תאורה מקצועי מוגן מים
IP20 עגול LED אינטגרלי MOON גוף תאורה שקוע תקרה

IP20 עגול LED אינטגרלי DARK MOON גוף תאורה שקוע תקרה
IP20 מתכוונן עגול LED גוף תאורה שקוע תקרה אינטגרלי

IP20 595 אוניברסלי שקוע תקרהX595mm LED גוף תאורה פאנל
IP20 דק עגול LED גוף תאורה שקוע תקרה אינטגרלי

IP20 דק מרובע LED גוף תאורה שקוע תקרה אינטגרלי
IP20 מרובע LED גוף תאורה עה״ט אינטגרלי

IP20 עגול LED גוף תאורה עה״ט אינטגרלי
IP65 LED גוף תאורה כתר היי-ביי
IP65 LED גוף תאורה לפיד היי-ביי

200W 6000K גוף תאורה רז היי-ביי ליניארי
ציוד נלווה לגופי תאורה היי-ביי תעשייתיים

פסים פולס
בלוק חיבורים- פס צבירה מבודד

נורות חיווי קוטר 22 
זמזמים קוטר 22

מיקרו-סוויצ'ים

ארון מתכת פולס
ארון מתכת מודולרי פולס 

ארון מתכת פוליאסטר פולס 

שקע תעשייתי פולס 

תקע תעשייתי פולס

שקעים/תקעים תעשייתיים YGR - חיבור מהיר

נורות פלורסנט פולס

פקטים- מפסקים בקופסא

 * חובה לעיין בעלון המוצר
*חובה לעיין בעלון הדרכה/התקנה *ט.ל.ח

גופי תאורה

ציוד חשמל 

ארונות חשמל
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נתונים טכניים
Aדרגת אנרגטי

120°זוית פיזור

IP65דרגת אטימות

220-240V 50~60Hzמתח הזנה

25ºC- עד 40ºCטווח טמפ'

כ-30,000 שעותשעות הארה

גוף תאורה מקצועי
LED IP65 מוגן מים

יתרונות
ג"ת מוגן מים מקצועי ואיכותי	 
בעל עמידות גבוה במיוחד	 
עומד בתקנים המחמירים ביותר	 

ג"ת מוגן מים 
תעשייתי

ג"ת מוגן מים 
מסחרי

ג"ת מוגן מים מסחריג"ת מוגן מים תעשייתי
)W( 60הספקW30W50W40W20W

)K( 65006500650065006500גוון הארה
)Lm( 60003000500040002000עוצמת הארה

336180288240120כמות לדים
)mA( 145075012501000500זרם

PF0.9>0.9>0.9>0.9>0.9>
)L x W x H mm( 120מידותx9x7.460x9x7.4150x7.5x7.8120x7.5x7.860x7.5x7.8

שנות
אחריות

*

תאור מוצרמק"ט

pls-20150926500K 20 מסחרי 600 מ"מW ג"ת לד מוגן מים

pls-2015093  6500K 40 מסחרי 1200 מ"מW ג"ת לד מוגן מים

pls-2015094  6500K 50 מסחרי  1500 מ"מW ג"ת לד מוגן מים

pls-2015096  6500K 60 תעשייתי    1500 מ"מW ג"ת לד מוגן מים

גופי תאורה
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)W( 25הספקW17W10W7W

)K( 600040003000600040003000600040003000600040003000גוון הארה
)Lm( 26002600240017001700158010001000930650650600עוצמת הארה

54352018כמות לדים
)mA( 1801307090זרם

PF0.90.90.90.5

)ØW x H mm( מידותØ244 x 84.5Ø174 x 68.5Ø113 x 58.6Ø95 x 57
)ØY mm( מידות לחיתוךØ195 - Ø210Ø145 - Ø155Ø90 - Ø102Ø68 - Ø80

נתונים טכניים
+ Aדרגת אנרגטי

90°זוית פיזור

IP20דרגת אטימות

220-240V ~50Hzמתח הזנה

20ºC- עד 40ºCטווח טמפ'

כ-30,000 שעותשעות הארה

MOON גוף תאורה שקוע תקרה
IP20 עגול LED אינטגרלי

יתרונות
 	RG O תקן פוטוביולוגי
פיזור אור מושלם	 
מערכת לדים המתקדמת בעולם	 
מצב התקנה: שקוע תקרה	 
זוית פיזור 90°	 
כ- 30,000 שעות הארה	 

ניתן להזמין גופים עם אפשרות עמעום *

שנות
אחריות

*

Y

W
H

תאור מוצרמק"ט

pls-20050207W 6000K עגול 70 לבן MOON ג"ת לד שקוע

pls-20050217W 4000K עגול 70 לבן MOON ג"ת לד שקוע

pls-20050227W 3000K עגול 70 לבן MOON ג"ת לד שקוע

pls-200502310W 6000K עגול 92 לבן MOON ג"ת לד שקוע

pls-200502410W 4000K עגול 92 לבן MOON ג"ת לד שקוע

pls-200502510W 3000K עגול 92 לבן MOON ג"ת לד שקוע

pls-200502617W 6000K עגול 150 לבן MOON ג"ת לד שקוע

pls-200502717W 4000K עגול 150 לבן MOON ג"ת לד שקוע

pls-200502817W 3000K עגול 150 לבן MOON ג"ת לד שקוע

pls-200503225W 6000K עגול 205 לבן MOON ג"ת לד שקוע

pls-200503325W 4000K עגול 205 לבן MOON ג"ת לד שקוע

pls-200503425W 3000K עגול 205 לבן MOON ג"ת לד שקוע
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)W( 25הספקW17W10W7W

)K( 600040003000600040003000600040003000600040003000גוון הארה
)Lm( 255025502350167016701550980980910640640590עוצמת הארה

54352018כמות לדים
)mA( 1801307090זרם

PF0.90.90.90.5

)ØW x H mm( מידותØ244 x 94.5Ø174 x 78.5Ø113 x 72.5Ø92 x 63.5
)ØY mm( מידות לחיתוךØ195 - Ø210Ø145 - Ø155Ø90 - Ø102Ø68 - Ø80

נתונים טכניים
+ Aדרגת אנרגטי

90°זוית פיזור

IP20דרגת אטימות

220-240V ~50Hzמתח הזנה

20ºC- עד 40ºCטווח טמפ'

כ-30,000 שעותשעות הארה

DARK MOON גוף תאורה שקוע תקרה
IP20 עגול LED אינטגרלי

יתרונות
 	RG O תקן פוטוביולוגי
פיזור אור מושלם	 
מערכת לדים המתקדמת בעולם	 
מצב התקנה: שקוע תקרה	 
זוית פיזור 90°	 
כ- 30,000 שעות הארה	 

ניתן להזמין גופים עם אפשרות עמעום *

שנות
אחריות

*

Y

W
H

תאור מוצרמק"ט

pls-20050357W 6000K עגול 70 לבן DARK MOON ג"ת לד שקוע

pls-20050367W 4000K עגול 70 לבן DARK MOON ג"ת לד שקוע

pls-20050377W 3000K עגול 70 לבן DARK MOON ג"ת לד שקוע

pls-200503810W 6000K עגול 92 לבן DARK MOON ג"ת לד שקוע

pls-200503910W 4000K עגול 92 לבן DARK MOON ג"ת לד שקוע

pls-200504010W 3000K עגול 92 לבן DARK MOON ג"ת לד שקוע

pls-200504117W 6000K עגול 150 לבן DARK MOON ג"ת לד שקוע

pls-200504217W 4000K עגול 150 לבן DARK MOON ג"ת לד שקוע

pls-200504317W 3000K עגול 150 לבן DARK MOON ג"ת לד שקוע

pls-200504725W 6000K עגול 205 לבן DARK MOON ג"ת לד שקוע

pls-200504825W 4000K עגול 205 לבן DARK MOON ג"ת לד שקוע

pls-200504925W 3000K עגול 205 לבן DARK MOON ג"ת לד שקוע
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)W( 10הספקW7W

)K( 600040003000600040003000גוון הארה
)Lm( 10001000950650650600עוצמת הארה

127כמות לדים
)mA( 7090זרם

PF0.90.5

)ØW x H mm( מידותØ105 x 71Ø85 x 60
)ØY mm( מידות לחיתוךØ95 - Ø83Ø75 - Ø68

נתונים טכניים
+ Aדרגת אנרגטי

36°זוית פיזור

IP20דרגת אטימות

220-240V ~50Hzמתח הזנה

20ºC- עד 40ºCטווח טמפ'

כ-30,000 שעותשעות הארה

LED גוף תאורה שקוע תקרה
IP20 אינטגרלי מתכוונן עגול

יתרונות
פיזור אור מושלם	 
מערכת לדים המתקדמת בעולם	 
מצב התקנה: שקוע מתכוונן	 
זוית פיזור 36°	 
כ- 30,000 שעות הארה	 

ניתן להזמין גופים עם אפשרות עמעום *

שנות
אחריות

*

Y

W
H

תאור מוצרמק"ט

pls-20050147W 6000K ג"ת לד שקוע אינט' מתכוונן עגול 70 לבן

pls-20050157W 4000K ג"ת לד שקוע אינט' מתכוונן עגול 70 לבן

pls-20050167W 3000K ג"ת לד שקוע אינט' מתכוונן עגול 70 לבן

pls-200501710W 6000K ג"ת לד שקוע אינט' מתכוונן עגול 90 לבן

pls-200501810W 4000K ג"ת לד שקוע אינט' מתכוונן עגול 90 לבן

pls-200501910W 3000K ג"ת לד שקוע אינט' מתכוונן עגול 90 לבן
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נתונים טכניים
+ Aדרגת אנרגטי

110°זוית פיזור

IP20דרגת אטימות

220-240V ~50Hzמתח הזנה

20ºC- עד 40ºCטווח טמפ'

כ-40,000 שעותשעות הארה

גוף תאורה פאנל 595X595mm LED אוניברסלי
IP20 שקוע תקרה

יתרונות
 	RG O תקן פוטוביולוגי
מסגרת אלומיניום עם מוליכות חום מצוינת	 
מערכת לדים המתקדמת בעולם	 
פיזור אור מושלם	 
דרייבר איכותי בחיבור ישיר	 
מצב התקנה: שקוע תקרה	 

ניתן להזמין אביזרי התקנה נוספים לגבס,  *
תליה, עה"ט וכד'

שנות
אחריות

*

)W( 50הספקW40W32W

)K( 600040003000600040003000600040003000גוון הארה

)Lm( 435043504000350035003200272027202520עוצמת הארה

154216156כמות לדים

)W x L x H mm( 595מידות x 595 x 10.5

תאור מוצרמק"ט

pls-200500159.5X59.5 32W 4000K פנל לד

pls-200500259.5X59.5 32W 6500K פנל לד

pls-200500359.5X59.5 40W 3000K פנל לד

pls-200500459.5X59.5 40W 4000K פנל לד

pls-200500559.5X59.5 40W 6500K פנל לד

pls-200500759.5X59.5 50W 4000K פנל לד

pls-200500859.5X59.5 50W 6500K פנל לד

אביזר לפנל לד
מתאם להתקנה לגבס

pls-2105012

אביזר לפנל לד
מתאם עה"ט מסגרת

pls-2105010

אביזר לפנל לד
מתאם לתליה

pls-2105009

תקרה

גוף תאורה

אביזר לפנל לד
מתאם עה"ט צף

pls-2105011

תאור מוצרמק״ט

pls-2105009אביזר לפנל לד - מתאם לתליה

pls-2105010אביזר לפנל לד - מתאם עה"ט מסגרת

pls-2105011אביזר לפנל לד - מתאם עה"ט צף

pls-2105012אביזר לפנל לד - מתאם להתקנה לגבס

pls-2105013אביזר לפנל לד - פינות הרחבה

W

L

H
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)W( 20הספקW18W12W6W

)K( 600040003000600040003000600040003000600040003000גוון הארה
)Lm( 160016001500145014501350850850780390390350עוצמת הארה

100886045כמות לדים
)mA( 1501309080זרם

PF0.90.90.90.5

)ØW x H mm( מידותØ240 x 32Ø220 x 32Ø170 x 32Ø115 x 32
)ØW mm( מידת הפתחØ220 - Ø230Ø200 - Ø210Ø150 - Ø160Ø100 - Ø110

נתונים טכניים
+ Aדרגת אנרגטי

110°זוית פיזור

IP20דרגת אטימות

220-240V ~50Hzמתח הזנה

20ºC- עד 40ºCטווח טמפ'

כ-30,000 שעותשעות הארה

גוף תאורה שקוע תקרה 
IP20 דק עגול LED אינטגרלי

יתרונות
 	RG O תקן פוטוביולוגי
פיזור אור מושלם	 
מערכת לדים המתקדמת בעולם	 
מצב התקנה: שקוע תקרה בלבד	 
זוית פיזור 110°	 
כ- 30,000 שעות הארה	 

ניתן להזמין גופים עם אפשרות עמעום *

שנות
אחריות

*

ØW

ØW

H

תאור מוצרמק"ט

pls-20050506W 6000K 100 ג"ת לד שקוע תקרה אינט' דק עגול

pls-20050516W 4000K 100 ג"ת לד שקוע תקרה אינט' דק עגול

pls-20050526W 3000K 100 ג"ת לד שקוע תקרה אינט' דק עגול

pls-200505312W 6000K 150 ג"ת לד שקוע תקרה אינט' דק עגול

pls-200505412W 4000K 150 ג"ת לד שקוע תקרה אינט' דק עגול

pls-200505512W 3000K 150 ג"ת לד שקוע תקרה אינט' דק עגול

pls-200505618W 6000K 205 ג"ת לד שקוע תקרה אינט' דק עגול

pls-200505718W 4000K 205 ג"ת לד שקוע תקרה אינט' דק עגול

pls-200505818W 3000K 205 ג"ת לד שקוע תקרה אינט' דק עגול

pls-200505920W 6000K 225 ג"ת לד שקוע תקרה אינט' דק עגול

pls-200506020W 4000K 225 ג"ת לד שקוע תקרה אינט' דק עגול

pls-200506120W 3000K 225 ג"ת לד שקוע תקרה אינט' דק עגול
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)W( 18הספקW12W6W

)K( 600040003000600040003000600040003000גוון הארה
)Lm( 145014501350850850780390390350עוצמת הארה

886045כמות לדים
)mA( 1309080זרם

PF0.90.90.5
)W x Z x H mm( 220מידות x 220 x 32165 x 165 x 32115 x 115 x 32

)W x Zmm( 205מידות הפתח x 205155 x 155105 x 105

נתונים טכניים
+ Aדרגת אנרגטי

110°זוית פיזור

IP20דרגת אטימות

220-240V ~50Hzמתח הזנה

20ºC- עד 40ºCטווח טמפ'

כ-30,000 שעותשעות הארה

גוף תאורה שקוע תקרה 
IP20 דק מרובע LED אינטגרלי

יתרונות
 	RG O תקן פוטוביולוגי
פיזור אור מושלם	 
מערכת לדים המתקדמת בעולם	 
מצב התקנה: שקוע תקרה בלבד	 
זוית פיזור 110°	 
כ- 30,000 שעות הארה	 

ניתן להזמין גופים עם אפשרות עמעום *

שנות
אחריות

*

H W

Z

W Z

תאור מוצרמק"ט

pls-20050626W 6000K 105X105 ג"ת לד שקוע תקרה אינט' דק מרובע

pls-20050636W 4000K 105X105 ג"ת לד שקוע תקרה אינט' דק מרובע

pls-20050646W 3000K 105X105 ג"ת לד שקוע תקרה אינט' דק מרובע

pls-200506512W 6000K 155X155 ג"ת לד שקוע תקרה אינט' דק מרובע

pls-200506612W 4000K 155X155 ג"ת לד שקוע תקרה אינט' דק מרובע

pls-200506712W 3000K 155X155 ג"ת לד שקוע תקרה אינט' דק מרובע

pls-200506818W 6000K 205X205 ג"ת לד שקוע תקרה אינט' דק מרובע

pls-200506918W 4000K 205X205 ג"ת לד שקוע תקרה אינט' דק מרובע

pls-200507018W 3000K 205X205 ג"ת לד שקוע תקרה אינט' דק מרובע
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)W( 18הספקW12W6W

)K( 600040003000600040003000600040003000גוון הארה
)Lm( 145014501350850850780390390350עוצמת הארה

886045כמות לדים
)mA( 1309080זרם

PF0.90.90.5
)W x Z x H mm( 231מידות x 231 x 39181 x 181 x 39128 x 128 x 39

)Y mm( 198150100מרווח בין קדחים

נתונים טכניים
+ Aדרגת אנרגטי

110°זוית פיזור

IP20דרגת אטימות

220-240V ~50Hzמתח הזנה

20ºC- עד 40ºCטווח טמפ'

כ-30,000 שעותשעות הארה

גוף תאורה עה"ט 
IP20 מרובע LED אינטגרלי

יתרונות
 	RG O תקן פוטוביולוגי
פיזור אור מושלם	 
מערכת לדים המתקדמת בעולם	 
 מצב התקנה: על הטיח - פתרון מקורי	 

ללא ברגים על גוף התאורה
זוית פיזור 110°	 
כ- 30,000 שעות הארה	 

ניתן להזמין גופים עם אפשרות עמעום *

שנות
אחריות

*

Z

WH

Y

תאור מוצרמק"ט

pls-20250836W 6000K 122X122 ג"ת לד עה"ט אינט' מרובע

pls-20250846W 4000K 122X122 ג"ת לד עה"ט אינט' מרובע

pls-20250856W 3000K 122X122 ג"ת לד עה"ט אינט' מרובע

pls-202508612W 6000K 172X172 ג"ת לד עה"ט אינט' מרובע

pls-202508712W 4000K 172X172 ג"ת לד עה"ט אינט' מרובע

pls-202508812W 3000K 172X172 ג"ת לד עה"ט אינט' מרובע

pls-202508918W 6000K 227X227 ג"ת לד עה"ט אינט' מרובע

pls-202509018W 4000K 227X227 ג"ת לד עה"ט אינט' מרובע

pls-202509118W 3000K 227X227 ג"ת לד עה"ט אינט' מרובע
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)W( 20הספקW18W12W6W

)K( 600040003000600040003000600040003000600040003000גוון הארה
)Lm( 160016001500145014501350850850780390390350עוצמת הארה

100886045כמות לדים
)mA( 1501309080זרם

PF0.90.90.90.5

)ØW x H mm( מידותØ252 x 39Ø232 x 39Ø182 x 39Ø128 x 39
)Y mm( 225198150106מרווח בין קדחים

נתונים טכניים
+ Aדרגת אנרגטי

110°זוית פיזור

IP20דרגת אטימות

220-240V ~50Hzמתח הזנה

20ºC- עד 40ºCטווח טמפ'

כ-30,000 שעותשעות הארה

גוף תאורה עה"ט 
IP20 עגול LED אינטגרלי

יתרונות
 	RG O תקן פוטוביולוגי
פיזור אור מושלם	 
מערכת לדים המתקדמת בעולם	 
מצב התקנה: על הטיח - פתרון מקורי 	 

ללא ברגים על גוף התאורה
זוית פיזור 110°	 
כ- 30,000 שעות הארה	 

ניתן להזמין גופים עם אפשרות עמעום *

שנות
אחריות

*

W

H

Y תאור מוצרמק"ט

pls-20250716W 6000K 122 ג"ת לד עה"ט אינט' עגול

pls-20250726W 4000K 122 ג"ת לד עה"ט אינט' עגול

pls-20250736W 3000K 122 ג"ת לד עה"ט אינט' עגול

pls-202507412W 6000K 177 ג"ת לד עה"ט אינט' עגול

pls-202507512W 4000K 177 ג"ת לד עה"ט אינט' עגול

pls-202507612W 3000K 177 ג"ת לד עה"ט אינט' עגול

pls-202507718W 6000K 227 ג"ת לד עה"ט אינט' עגול

pls-202507818W 4000K 227 ג"ת לד עה"ט אינט' עגול

pls-202507918W 3000K 227 ג"ת לד עה"ט אינט' עגול

pls-202508020W 6000K 247 ג"ת לד עה"ט אינט' עגול

pls-202508120W 4000K 247 ג"ת לד עה"ט אינט' עגול

pls-202508220W 3000K 247 ג"ת לד עה"ט אינט' עגול
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*ניתן לרכוש רפלקטורים ועדשות בהתאם לדרישה. ראה עמוד 20.

תאור מוצרמק"ט

pls-2035011cw100W 6000K ג"ת כתר היי-ביי

pls-2035012cw150W 6000K ג"ת כתר היי-ביי

pls-2035013cw200W 6000K ג"ת כתר היי-ביי

טלפון:סניפים בפריסה ארצית: חולון | קיסריה | אשדוד | השרון )פ"ת( | רחובות | חיפה | אור יהודה | ירושלים | הרצליה | עפולה

שנות
אחריות

)W( 240הספקW200W150W100W

)K( 6500650065006500גוון הארה

)Lm( 31200260001950013000עוצמת הארה

)pcs( 350308224161כמות לדים

PF<0.95

)ØW x H mm( מידותØ330 x 150

)V( מתחAC100-277V 50~60Hz

)kg( 4.94.654.354.2משקל

חומר גלםזוית פיזור

אלומניום45°

אלומניום60°

אלומניום90°

PC אקרילי70°

PC אקרילי100°

יש לוודא אישור מהנדס לעיגון של ג"ת
1. סמן את המיקום לקדח בתקרה

2. עגן בעזרת עיגן מותאם

3. ניתן לחבר דרך שרשרת
4. יש לוודא שחוזק השרשרת מתאים למשקל של ג"ת

בורג עיגון

תקרה

וו תליה

5. חבר את ג"ת לרשת 
החשמל בהתאם להנחיות

התקנה על התקרה / וו תליה
יש לוודא אישור מהנדס לעיגון של ג"ת

1. סמן את המיקום לקדח בתקרה/קיר
2. הכנס את ברגי העיגון לחורים

4. מקם את ג"ת ועגן אותו לתקרה/קיר

בורג עיגון

תקרה/קיר

5. כוון את זווית ההארה בהתאם לצורך
6. חבר את ג"ת לרשת החשמל בהתאם להנחיות

התקנה עם מתאם לתקרה/קיר
1. הסר את ברגי ההידוק 

היחודיים לרפלקטור

2. מקם את הרפלקטור ועגן 
בעזרת ברגי ההידוק היחודיים

3. ההתקנה הושלמה

התקנת רפלקטור

IP65 LED אלומה - גוף תאורה היי ביי

נתונים טכניים
++Aדרגת אנרגטי

110° / 90° / 60° / 45°זוית פיזור
Ra<80

IP65דרגת אטימות
30ºC- עד 60ºC+טווח טמפ'

כ-50,000 שעותשעות הארה
1-10VDCניתן לעמעום

H

ØW

IP65 LM80
חיבורים

חיבורי 
עמעום

גוף תאורה כתר
LED IP65 היי-ביי

שנות
אחריות יתרונות

 	130lm/w
יציקת אלומניום איכותית	 
לד 	 
דרייבר 	 
כבל באורך מטר	 
מערכת תליה והתקנה על הקיר	 
אפשרות לזוית פיזור מודולרית, אלומניום / פוליקרבונט	 
 	1-10VDC ניתן לעמעום

)W( 240הספקW200W150W100W

)K( 6500650065006500גוון הארה

)Lm( 31200260001950013000עוצמת הארה

)pcs( 350308224161כמות לדים

PF<0.95

)ØW x H mm( מידותØ330 x 150

)V( מתחAC100-277V 50~60Hz

)kg( 4.94.654.354.2משקל

חומר גלםזוית פיזור

אלומניום45°

אלומניום60°

אלומניום90°

PC אקרילי70°

PC אקרילי100°

נתונים טכניים
++Aדרגת אנרגטי

110° / 90° / 70° / 60° / 45°זוית פיזור
Ra<80

IP65דרגת אטימות
30ºC- עד 60ºC+טווח טמפ'

כ-50,000 שעותשעות הארה
130lm/wעוצמת הארה
1-10VDCניתן לעמעום

100W150W200W240W
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*ניתן לרכוש רפלקטורים ועדשות בהתאם לדרישה. ראה עמוד 20.

תאור מוצרמק"ט

pls-2035001cw100W 6000K ג"ת לפיד היי-ביי

pls-2035002cw150W 6000K ג"ת לפיד היי-ביי

pls-2035003cw200W 6000K ג"ת לפיד היי-ביי

pls-2035004cw240W 6000K ג"ת לפיד היי-ביי

גוף תאורה לפיד
LED IP65 היי-ביי

יתרונות
 	140lm/w
יציקת אלומניום איכותית	 
לד 	 
דרייבר 	 
כבל באורך מטר	 
מערכת תליה והתקנה על הקיר	 
אפשרות לזוית פיזור מודולרית, רפלקטור אלומיניום/ 	 

רפלקטור פוליקרבונט / עדשות אקריליות.
 	1-10VDC ניתן לעמעום

נתונים טכניים

++Aדרגת אנרגטי

120° / 80° / 60°זוית פיזור

Ra<80

IP65דרגת אטימות

AC100-277V 50~60Hzמתח הזנה

30ºC- עד 60ºC+טווח טמפ'

כ-50,000 שעותשעות הארה

140lm/wעוצמת הארה

1-10VDCניתן לעמעום

שנות
אחריות

)W( 240הספקW200W150W100W

)K( 6500650065006500גוון הארה

)Lm( 33600280002100014000עוצמת הארה

)pcs( 480400300200כמות לדים

PF<0.95

)ØW x H mm( מידותØ410 x 220Ø350 x 210

)kg( 6.65.24.2משקל

חומר גלםזוית פיזור

אלומיניום80°

אקרילי80°

עדשה אקרילי60°

IP65 LM79 LM80

100W150W200W240W
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גוף תאורה רז היי-ביי
200W 6000K ליניארי

תאור מוצרמק"ט

pls-2035023200W 6000K  ג"ת רז היי-ביי ליניארי

יתרונות
 	130lm/w
מבנה אלומיניום איכותי	 
לד  	 
דרייבר 	 
כבל באורך 40 ס"מ	 
מערכת תליה באורך 1 מטר	 
ניתן להזמין מערכת התקנה על הקיר	 

נתונים טכניים

++Aדרגת אנרגטי

60°זוית פיזור

Ra<80

IP65דרגת אטימות

AC100-240V 50~60Hzמתח הזנה

30ºC- עד 55ºC+טווח טמפ'

כ-50,000 שעותשעות הארה

130lm/wעוצמת הארה

)W( 200הספקW

)K( 6500גוון הארה

)Lm( 26000עוצמת הארה

)pcs( 256כמות לדים

PF0.96

)W x H mm( 1215מידות x 94 x 94

)kg( 5.3משקל

שנות
אחריות
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ציוד נלווה לגופי תאורה 
היי-ביי תעשייתיים

תאור מוצרמק״ט

pls-2035001-2/lns100W-150W עדשות פיזור אקריליות 60 מעלות ללפיד

pls-2035001-2/rfac100W-150W רפלקטור אקרילי 80 מעלות ללפיד

pls-2035003-4/lns200W-240W עדשות פיזור אקריליות 60 מעלות ללפיד

pls-2035003-4/rfac200W-240W רפלקטור אקרילי 80 מעלות ללפיד

pls-2035003-4/rfal200W-240W רפלקטור אלומיניום מרוקע 80 מעלות ללפיד

pls-2035001-2/rfal100W-150W רפלקטור אלומיניום מרוקע 80 מעלות ללפיד

תאור מוצרמק״ט

pls-2035018/rfacרפלקטור אקרילי 70 מעלות אלומיניום לכתר

pls-2035019/rfacרפלקטור אקרילי 100 מעלות אלומיניום לכתר

pls-2035014/rfalרפלקטור 45 מעלות אלומיניום לכתר

pls-2035016/rfalרפלקטור 60 מעלות אלומיניום לכתר

pls-2035017/rfalרפלקטור 90 מעלות אלומיניום לכתר
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פסים  

בלוק חיבורים- פס צבירה מבודד

תאור מוצרמק"ט

pls-tb112w2p152X125A בלוק 15 חיבורים מודולרי

pls-tb112w4p154X125A בלוק 15 חיבורים מודולרי

pls-tb112w2p72X125A בלוק 7 חיבורים מודולרי

pls-tb112w4p74X125A בלוק 7 חיבורים מודולרי

תאור מוצרמק"ט

pls-bbt1p63a12p63 פינים A פס גישור חד פאזי

pls-bbt3p63a15p63 פינים A פס גישור תלת פאזי

תאור מוצרמק"ט

pls-din12t2000מסילה למאמ"ת מחורץ

תאור מוצרמק"ט

pls-ceb4x40x200/74 7 ברגיםX40X200 פס השוואת פוטנציאלים

pls-ceb4x40x250/94 9 ברגיםX40X250 פס השוואת פוטנציאלים

pls-ceb4x40x300/124 12 ברגיםX40X3002 פס השוואת פוטנציאלים

pls-ceb4x40x400/164 16 ברגיםX40X400 פס השוואת פוטנציאלים

pls-ceb4x40x500/224 22 ברגיםX40X500 פס השוואת פוטנציאלים

ציוד חשמל
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תאור מוצרמק"ט

pls-22sm24rcAD-26B-22/25M 24V מנורת סימון עם זמזם אדום רציף

pls-22sm230rcAD-26B-22/25M 230V מנורת סימון עם זמזם אדום רציף

pls-22sm24rdcAD-26B-22/25M 24V מנורת סימון עם זמזם אדום מקוטע

pls-22sm230rdcAD-26B-22/25M 230V מנורת סימון עם זמזם אדום מקוטע

זמזמים קוטר 22  

תאור מוצרמק"ט

pls-z1/306Z15GD-1306 מיקרו-סוויץ׳ לחצן עבה נמוך

pls-z1/307Z15GQ-1307 מיקרו-סוויץ׳ לחצן עבה גבוה

pls-z1/308Z15GQ22-1308 מיקרו-סוויץ׳ לחצן גלגלת מאוזן

pls-z1/701Z15GW-1701 מיקרו-סוויץ׳ לחצן ידית ארוכה

pls-z1/703Z15GW2-1703 מיקרו-סוויץ׳ גלגלת ארוכה

pls-z1/704Z15GW22-1704 מיקרו-סוויץ׳ גלגלת קצרה

מיקרו-סוויצים  

תאור מוצרמק"ט

pls-ld1122c21b4 24V מנורת סימון לד אדום

pls-ld1122c21b3 24V מנורת סימון לד ירוק

pls-ld1122c21b5 24V מנורת סימון לד צהוב

pls-ld1122c41m4 220V מנורת סימון לד אדום

pls-ld1122c41m3    220V מנורת סימון לד ירוק

pls-ld1122c41m5 220V מנורת סימון צהוב

נורות חיווי קוטר 22  
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תאור מוצרמק"ט

pls-jxf1008020qIP54 1000 כולל פלטהX800X200 ארון מתכת

pls-jxf1008025qIP54 1000 כולל פלטהX800X250 ארון מתכת

pls-jxf1008030qIP54 1000 כולל פלטהX800X300 ארון מתכת

pls-jxf1208040qIP54 1200 כולל פלטהX800X400 ארון מתכת

pls-jxf252014qIP54 250 כולל פלטהX200X140 ארון מתכת

pls-jxf302514qIP54 300 כולל פלטהX250X140 ארון מתכת

pls-jxf302518qIP54 300 כולל פלטהX250X180 ארון מתכת

pls-jxf303014qIP54 300 כולל פלטהX300X140 ארון מתכת

pls-jxf303018qIP54 300 כולל פלטהX300X180 ארון מתכת

pls-jxf403014qIP54 400 כולל פלטהX300X140 ארון מתכת

pls-jxf403020qIP54 400 כולל פלטהX300X200 ארון מתכת

pls-jxf504014qIP54 500 כולל פלטהX400X140 ארון מתכת

pls-jxf504020qIP54 500 כולל פלטהX400X200 ארון מתכת

pls-jxf504025qIP54 500 כולל פלטהX400X250 ארון מתכת

pls-jxf604014qIP54 600 כולל פלטהX400X140 ארון מתכת

pls-jxf604020qIP54 600 כולל פלטהX400X200 ארון מתכת

pls-jxf604025qIP54 600 כולל פלטהX400X250 ארון מתכת

pls-jxf605020qIP54 600 כולל פלטהX500X200 ארון מתכת

pls-jxf605025qIP54 600 כולל פלטהX500X250 ארון מתכת

pls-jxf606025qIP54 600 כולל פלטהX600X250 ארון מתכת

pls-jxf705020qIP54 700 כולל פלטהX500X200 ארון מתכת

pls-jxf705025qIP54 700 כולל פלטהX500X250 ארון מתכת

pls-jxf806020qIP54 800 כולל פלטהX600X200 ארון מתכת

pls-jxf806025qIP54 800 כולל פלטהX600X250 ארון מתכת

ארון מתכת  

ארונות חשמל

*כולל פלטת עבודה ואביזרי תלייה
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תאור מוצרמק"ט

pls-pol302514300X250X140 IP-65 ארון פוליאסטר

pls-pol403020400X300X200 IP-65 ארון פוליאסטר

pls-pol404020400X400X200 IP-65 ארון פוליאסטר

pls-pol504020500X400X200 IP-65 ארון פוליאסטר

pls-pol604023600X400X230 IP-65 ארון פוליאסטר

pls-pol605023600X500X230 IP-65 ארון פוליאסטר

pls-pol806030800X600X300 IP-65 ארון פוליאסטר

ארון פוליאסטר  

תאור מוצרמק"ט

pls-jxf403020mqIP54 2R/9P '400 פלטה וקיט מודX300X200 ארון מתכת

pls-jxf604020mqIP54 3R/15P '600 פלטה וקיט מודX400X200 ארון מתכת

pls-jxf806025mqIP54 3R/26P '800 פלטה וקיט מודX600X250 ארון מתכת

ארון מתכת מודולרי  

*כולל פלטת עבודה ואביזרי תלייה
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שקע תעשייתי  

תאור מוצרמק"טמוצר

pls-4020532415V IP44 5X32A  P-225 220 שקע נייד 

pls-4020516415V IP44 5X16A  P-215 220 שקע נייד 

pls-4020316240V IP44 3X16A  P-213 220 שקע נייד

pls-4020332240V IP44 3X32A  P-223 220 שקע נייד

pls-4020563220-415V IP67 5X63A   P-235 שקע נייד

pls-4040532 415V IP44 5X32A   P-125 220 שקע קיר

pls-4040516 380V IP44 5X16A   P-115 220 שקע קיר

pls-4040332 240V IP44 3X32A   P-123 220 שקע קיר

pls-4040316 240V IP44 3X16A   P-113 220 שקע קיר

pls-4045563 415V IP67 5X63A   P-135 220 שקע קיר

pls-4060516 220-415V IP44 5X16A   P-315 שקע לפנל

pls-4060532 220-415V IP44 5X32A   P-325 שקע לפנל

pls-4060316 220-240V IP44 3X16A   P-313 שקע לפנל

pls-4060332 220-240V IP44 3X32A   P-323 שקע לפנל
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תקע תעשייתי  

תאור מוצרמק"טמוצר

pls-4010532220-415V IP67 5X63A   P-035 תקע נייד

pls-4010516220-415V IP44 5X16A   P-015 תקע נייד

pls-4010416220-240V IP44 4X16A   P-014 תקע נייד

pls-4010316220-240V IP44 3X16A   P-013 תקע נייד

pls-4010332220-415V IP44 5X32A   P-025 תקע נייד

pls-4010563220-415V IP67 5X63A   P-035 תקע נייד

pls-4015125220-415V IP67 5X125A   P-045 תקע נייד

pls-4030532220-415V IP44 5X32A   P-525 תקע קיר

pls-4030516220-415V IP44 5X16A   P-515 תקע קיר

pls-4030316220-415V IP44 3X16A   P-513 תקע קיר

pls-4030332220-415V IP44 3X32A   P-523 תקע קיר

pls-41303161 תקעX)3X16( 3 שקעיםX)3X16( CEE מפצל
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pls-4060316ygr240V IP44 3X16A  YGR 220 שקע לפנל

שקעים/תקעים 
תעשייתיים YGR   - חיבור מהיר

תאור מוצרמק"טמוצר

pls-4020316ygr240V IP44 3X16A   YGR 220 שקע נייד

pls-4020332ygr240V IP44 3X32A  YGR 220  שקע נייד

pls-4020516ygr415V IP44 5X16A  YGR 220 שקע נייד

pls-4020532ygr415V IP44 5X32A   YGR 220 שקע נייד

pls-4040316ygr240V IP44 3X16A   YGR 220 שקע קיר

pls-4040332ygr240V IP44 3X32A   YGR 220 שקע קיר

pls-4040516ygr380V IP44 5X16A   YGR 220 שקע קיר

pls-4040532ygr415V IP44 5X32A   YGR 220 שקע קיר

pls-4010316ygr240V IP44 3X16A   YGR 220 תקע נייד

pls-4010332ygr240V IP44 3X32A   YGR 220 תקע נייד

pls-4010416ygr240V IP44 4X16A   YGR 220 תקע נייד

pls-4010516ygr415V IP44 5X16A   YGR 220 תקע נייד

pls-4010532ygr415V IP44 5X32A   YGR 220 תקע נייד
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תאור מוצרמק"ט

pls-t514w30003000K 14W T5 נורת פלורוסנט

pls-t514w40004000K 14W T5 נורת פלורוסנט

pls-t514w65006500K 14W T5 נורת פלורוסנט

pls-t528w30003000K 28W T5 נורת פלורוסנט

pls-t528w40004000K 28W T5 נורת פלורוסנט

pls-t528w65006500K 28W T5 נורת פלורוסנט

pls-t554w40004000K 54W T5 נורת פלורוסנט

pls-t554w65006500K 54W T5 נורת פלורוסנט

pls-t818w40004000K 18W T8 נורת פלורוסנט

pls-t818w65006500K 18W T8 נורת פלורוסנט

pls-t836w40004000K 36W T8 נורת פלורוסנט

pls-t836w65006500K 36W T8 נורת פלורוסנט

נורות פלורסנט  
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תאור מוצרמק"ט

pls-rsw3x16-sIP65 3X16A מנתק בקופסא ידית מהצד

pls-rsw3x35-sIP65 3X35A מנתק בקופסא ידית מהצד

pls-rsw4x35-sIP65 4X35A מנתק בקופסא ידית מהצד

תאור מוצרמק"ט

pls-rsw3x16-fIP65 3X16A  מנתק בקופסא ידית מלפנים 

pls-rsw3x20-f IP65 3X20A  מנתק בקופסא ידית מלפנים 

pls-rsw3x25-fIP65 3X25A  מנתק בקופסא ידית מלפנים 

pls-rsw3x32-fIP65 3X32A  מנתק בקופסא ידית מלפנים 

pls-rsw3x40-fIP65 3X40A  מנתק בקופסא ידית מלפנים 

pls-rsw3x63-fIP65 3X63A  מנתק בקופסא ידית מלפנים 

pls-rsw3x80-fIP65 3X80A  מנתק בקופסא ידית מלפנים 

pls-rsw3x100-fIP65 3X100A  מנתק בקופסא ידית מלפנים 

פקטים  
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Himel מחירון מוצרי
Low-Voltage Products 2018

We bring efficient power to every home!
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HDB3w 6KA - מפסקים אוטומטים זעירים 18 מ"מ
DPN- HDB9P 6KA 0 מפסקים אוטומטים זעירים 18 מ"מ עם ניתוק

HBD3W125 10KA-3 כושר ניתוקP מפסקים אוטומטים זעירים
HDB3VR ,30MA ,300MA ממסרי פחת

HDG3 מפסקי זרם
HDY3 - הגנה בפני נחשולי מתח

32-33
34
34
34
35

 35

3SERIES32-35

HDCH8S 35מגענים מודולרים 

לחצנים מורכבים קוטר 22
לחצן פטריה מורכב קוטר 22

בוררים מורכבים
מגעים לקוטר 22

36
36
36
37

36מנתקי נתיכים מוארים

37שעון מיתוג דיגיטלי

220VAC 37מנורות סימון מודולריות לד 

39מגענים

40מגעי עזר מושהים להרכבה בחזית

40חיבור מכני

HDR6 41יתרת זרם טרמית 

41תושבת לפס דין

HDC17-K 42ממסרי פיקוד מיני 

42מתנע ישר לקו בקופסא

42מגעי עזר למגען מיני 

HDM6s 100 מפסק יצוק
HDM6s 250 מפסק יצוק
HDM6s 400 מפסק יצוק
HDM6s 630 מפסק יצוק

43
44
45
46

HDM6s 43-46מפסקים יצוקים 

38  HDP6 מתנעים טרמו מגנטים

38אביזרים למתנעים טרמו מגנטים

40אביזרים נלווים למגענים

תוכן עניינים
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HDB3w 6KA 18 מ"מ  מפסקים אוטומטיים זעירים 

כושר תיאור פריטמק"ט
ניתוק

כמות 
באריזה

מס' 
מודולים

מחיר 
ברוטו

hdb3wn1c6מא"זC1X66KA12 111.67

hdb3wn1c10מא"זC1X106KA12111.67

hdb3wn1c16מא"זC1X166KA12111.67

hdb3wn1c20מא"זC1X206KA12111.67

hdb3wn1c25מא"זC1X256KA12111.67

hdb3wn1c32מא"זC1X326KA12111.67

hdb3wn1c40מא"זC1X406KA12116.00

hdb3wn1c50מא"זC1X506KA12140.00

hdb3wn1c63מא"זC1X636KA12140.00

hdb3wn5c10מא"זC1X10+06KA6238.22

hdb3wn5c16מא"זC1X16+06KA6238.22

hdb3wn5c20מא"זC1X20+06KA62לפי דרישה

hdb3wn5c25מא"זC1X25+06KA62לפי דרישה

hdb3wn5c32מא"זC1X32+06KA62לפי דרישה

hdb3wn5c40מא"זC1X40+06KA62לפי דרישה

hdb3wn5c50מא"זC1X50+06KA62לפי דרישה

hdb3wn5c63מא"זC1X63+06KA62לפי דרישה

HDB3WN1C16

HDB3WN5C16

*כל המחירים אינם כוללים מע"מ
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כושר תיאור פריטמק"ט
ניתוק

כמות 
באריזה

מס' 
מודולים

מחיר 
ברוטו

hdb3wn2c2מא"זC2X26KA62לפי דרישה

hdb3wn2c6מא"זC2X66KA6244.79

hdb3wn2c10מא"זC2X106KA6238.52

hdb3wn2c16מא"זC2X166KA6239.11

hdb3wn2c20מא"זC2X206KA62לפי דרישה

hdb3wn2c25מא"זC2X256KA62לפי דרישה

hdb3wn2c32מא"זC2X326KA62לפי דרישה

hdb3wn2c40מא"זC2X406KA62לפי דרישה

hdb3wn2c50מא"זC2X506KA62לפי דרישה

hdb3wn2c63מא"זC2X636KA62לפי דרישה

hdb3wn3c6מא"זC3X66KA4350.67

hdb3wn3c10מא"זC3X106KA4350.67

hdb3wn3c16מא"זC3X166KA4350.67

hdb3wn3c20מא"זC3X206KA4350.67

hdb3wn3c25מא"זC3X256KA4350.67

hdb3wn3c32מא"זC3X326KA4350.67

hdb3wn3c40מא"זC3X406KA4365.00

hdb3wn3c50מא"זC3X506KA43140.00

hdb3wn3c63מא"זC3X636KA43166.67

HDB3w 6KA )המשך( 18 מ״מ -  מפסקים אוטומטים זעירים 

HDB3w אביזרים נלווים ל - 

מחיר ברוטותיאור פריטמק"ט

hdb3wof52.25מגע עזר

hdb3wmo220110-415VAC .160.00סליל הפסקה + מ.ע

HDB3WN3C40

HDB3WN2C32

*כל המחירים אינם כוללים מע"מ
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DPN- HDB9P 6KA - 0 מפסקים אוטומטים זעירים 18 מ"מ עם ניתוק

כושר תיאור פריטמק"ט3
ניתוק

כמות 
מס' דגםבאריזה

מודולים
מחיר 
ברוטו

hdb9pn40c6מא"זC1X6+N6KA61P+N160.00

hdb9pn40c10מא"זC1X10+N6KA61P+N160.00

hdb9pn40c16מא"זC1X16+N6KA61P+N160.00

hdb9pn40c20מא"זC1X20+N6KA61P+N160.00

hdb9pn40c25מא"זC1X25+N6KA61P+N160.00

HDB9PN40C16

10KA-3 כושר ניתוקP HBD3W125מפסקים אוטומטים זעירים 

כושר תיאור פריטמק"ט4
ניתוק

כמות 
באריזה

מחיר 
ברוטו

hdb3w125h3c63מא"זC3X6310KA4366.67

hdb3w125h3c80מא"זC3X8010KA4400.00

hdb3w125h3c100מא"זC3X10010KA4433.33

hdb3w125h3c125מא"זC3X12510KA4466.67
HDB2H3C125

HDB3VR 30MA ,300MA ממסרי פחת 

כמות תיאור פריטמק"ט
באריזה

מחיר 
ברוטו

hdb3vr240sa30ממסר פחתMA2X40TYPE A1133.33

hdb3vr440sa30ממסר פחתMA4X40TYPE A1216.67

hdb3vr463sa30ממסר פחתMA4X63TYPE A1350.00

hdb3vr480sa30ממסר פחתMA4X80TYPE A1474.22

hdb3vr4100sa30ממסר פחתMA4X100TYPE A1485.27

hdb3vr240ta300ממסר פחתMA2X40TYPE A1183.33

hdb3vr440ta300ממסר פחתMA4X40TYPE A1240.00

hdb3vr463ta300ממסר פחתMA4X63TYPE A1350.00

hdb3vr480ta300ממסר פחתMA4X80TYPE A1433.81

hdb3vr4100ta300ממסר פחתMA4X100TYPE A1450.04

HDV3VR440SA

מקרא

sa30MA

ta300MA

*כל המחירים אינם כוללים מע"מ
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מחיר ברוטומגעיםתיאור פריטמק"ט

hdg3120 1מפ"זX20A1P26.67

hdg3132 1מפ"זX32A1P26.67

hdg33203מפ"זX20A3P100.00

hdg33323מפ"זX32A3P100.00

hdg33633מפ"זX63A3P100.00

hdg331003מפ"זX100A3Pלפי דרישה

HDG3 מפסקי זרם - 

HDG3 3P

רוחבתיאור פריטמק"ט
) x 18 mm (מחיר מגעים

ברוטו

hdy340127540מגן מתח יתרKA11P87.33

hdy340527540מגן מתח יתרKA21P+N216.46

hdy340427540מגן מתח יתרKA44P331.65

hdy340627540מגן מתח יתרKA43P+N375.94

HDY3 הגנה בפני נחשולי מתח - 

HDY3

HDCH8S מגענים מודולרים 

מחיר ברוטומתח עבודהמגעי עזרתיאור פריטמק"ט

hdch8s162111מגען מודולריNO+1NC230V16A88.67

hdch8s162202מגען מודולריNO230V16A88.67

hdch8s252202מגען מודולריNO230V25A88.67

hdch8s254404מגען מודולריNO230V25A172.00

HDCH8S

*כל המחירים אינם כוללים מע"מ
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מנתקי נתיכים מוארים

מחיר ברוטותיאור פריטמק"ט

hrt1832zx 38X10  32A 1מנתק נתיכים גליליים מוארP23.33

hrt1832z3x 38X10  32A 3מנתק נתיכים גליליים מוארP50.00

HRT18-32)X(

 22 לחצנים מורכבים קוטר 

לחצן פטריה מורכב

מחיר ברוטומגעיםמק"ט

hlay5ba211NO 42.79 לחצן קוטר 22 מ"מ שחור

hlay5ba311NO 42.79 לחצן קוטר 22 מ"מ ירוק

hlay5ba421NO 42.79 לחצן קוטר 22 מ"מ אדום

מחיר ברוטומגעיםמק"ט

hlay5bs542
לחצן פטריה מורכב 40 מ"מ

NC ננעלת שחרור בסיבוב מגע
60.71

hlay5bs542

hlay5

hlay5bd

בוררים מורכבים

מחיר ברוטומגעיםמק"ט

hlay5bd21
 בורר 2 מצבים קבועים 

1NO
49.26

hlay5bd33
 בורר 3 מצבים קבועים 

2NO
61.70

hlay5bd53
 NO בורר 3 מצבים
קפיצי חוזר לאפס

61.70

*כל המחירים אינם כוללים מע"מ
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22 מגעים לקוטר 

מחיר ברוטומגעיםמק"ט

hlay5be1011NO 12.44 מגע

hlay5be1021NC 12.44 מגע

220VAC מנורות סימון מודולריות לד 

מחיר ברוטותיאור פריטמק"ט

hkg816b230 123.33שעון מיתוג דיגיטלי שבועי יומי 8 תוכניות

מחיר ברוטוצבעתיאור פריטמק"ט

hlb7lb18.40כחולמנורת סימון  מודולרית לד

hlb7lg18.40ירוקמנורת סימון  מודולרית לד

hlb7lr18.40אדוםמנורת סימון  מודולרית לד

hlb7lw18.40לבןמנורת סימון  מודולרית לד

hlb7ly18.40צהובמנורת סימון  מודולרית לד

hkg816b230

*כל המחירים אינם כוללים מע"מ

hlb7
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אביזרים למתנעים טרמו מגנטים

HDP6 מתנעים טרמו מגנטים - 

מחיר ברוטוכושר ניתוקתחום ויסותתיאור פריטמק"ט

hdp632p250.16-0.25מתנע טרמו מגנטיA100 kA173.33

hdp632p40.25-0.4מתנע טרמו מגנטיA100 kA173.33

hdp632p630.4-0.63מתנע טרמו מגנטיA100 kA173.33

hdp63210.63-1מתנע טרמו מגנטיA100 kA173.33

hdp6321p61-1.6מתנע טרמו מגנטיA100 kA173.33

hdp6322p51.6-2.5מתנע טרמו מגנטיA100 kA173.33

hdp63242.5-4מתנע טרמו מגנטיA100 kA173.33

hdp6326p34-6.3מתנע טרמו מגנטיA100 kA173.33

hdp632106-10מתנע טרמו מגנטיA100 kA173.33

hdp632149-14מתנע טרמו מגנטיA15 kA173.33

hdp6321813-18מתנע טרמו מגנטיA15 kA173.33

hdp6322317-23מתנע טרמו מגנטיA15 kA173.33

hdp6322520-25מתנע טרמו מגנטיA15 kA173.33

hdp6323224-32מתנע טרמו מגנטיA10 kA173.33

מחיר ברוטומגעיםתיאור פריטמק"ט

hdp632mcIP 55 50.00קופסא אטומה

hae11 1מגע עזר קידמיNO+1NC20.00

han111מגע עזר צידיNO+1NC46.66

HDP6-32

HAE11

*כל המחירים אינם כוללים מע"מ
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מגענים

מחיר ברוטוכ"סAC1AC3KWתיאור פריטמק"ט

hdc60911*1מגעןNO+1NC20A9A4KW5.5HP74.00

hdc61211*1מגעןNO+1NC20A12A5.5KW7.5HP86.67

hdc61811*1מגעןNO+1NC32A18A7.5KW10HP100.00

hdc62511*1מגעןNO+1NC40A25A11KW15HP133.33

hdc63211*1מגעןNO+1NC50A32A15KW20HP160.00

hdc64011*1מגעןNO+1NC60A40A18.5KW25HP250.00

hdc65011*1מגעןNO+1NC80A50A22KW30HP283.33

hdc66511*1מגעןNO+1NC80A65A30KW40HP324.00

hdc68011*1מגעןNO+1NC125A80A37KW50HP747.00

hdc69511*1מגעןNO+1NC125A95A45KW60HP760.00

hdc615000*250מגעןA150A75KW100HP1,386.00

hdc618500*275מגעןA185A90KW125HP1,760.00

hdc622500*315מגעןA225A110KW150HP1,840.00

HDC6

מקרא לסלילי הפסקה*

b7e7f7n7v7

50/60HZ סליל 
24VAC

סליל 
48VAC

סליל 
110VAC

סליל 
230VAC

סליל 
400VAC

*כל המחירים אינם כוללים מע"מ
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אביזרים נלווים למגענים

מגעי עזר מושהים להרכבה בחזית

חיבור מכני

מחיר ברוטותיאור פריטמק"ט

hfd6022NC HDC6 - 20.00מגע עזר התקנה בחזית למגען

hfd6044NC HDC6 - 30.00מגע עזר התקנה בחזית למגען

hfd6111NC+1NO HDC6 - 20.00מגע עזר התקנה בחזית למגען

hfd6131NO+3NC HDC6 - 30.00מגע עזר התקנה בחזית למגען

hfd6202NO HDC6 - 20.00מגע עזר התקנה בחזית למגען

hfd6311NC+3NO HDC6 - 30.00מגע עזר התקנה בחזית למגען

hfd6404NO HDC6 - 30.00מגע עזר התקנה בחזית למגען

hfd6222N0+2NC  HDC6  - 30.00מגע עזר התקנה בחזית למגען

מחיר ברוטותיאור פריטמק"ט

hft620107.48 משהה זמן בחיבור 0.1-3 שניות

hft622107.48משהה זמן בחיבור 1-30 שניות

hft630107.48משהה זמן בניתוק 0.1-3 שניות

hft632107.48משהה זמן בניתוק 1-30שניות

מחיר ברוטותיאור פריטמק"ט

hfr632h HDC6-9~32 62.45חיגור מכני וחשמלי למגענים

*כל המחירים אינם כוללים מע"מ
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מחיר ברוטותחום וויסותמגען מתאיםמק"ט

hdr6181p2HDC6-09-180.90-1.20103.01

hdr6181p8HDC6-09-181.20-1.80107.73

hdr6182p5HDC6-09-181.80-2.50107.23

hdr6183p6HDC6-09-182.50-3.60104.50

hdr6184p8HDC6-09-183.50-4.80106.49

hdr6186p3HDC6-09-184.50-6.30103.75

hdr6187HDC6-09-185-7104.75

hdr6189HDC6-09-186.3-9103.75

hdr61812HDC6-09-189-12104.75

hdr61815HDC6-09-1811-15107.98

hdr61818HDC6-09-1814-18109.47

hdr63225HDC625-3218-25142.31

hdr63232HDC625-3223-32143.81

hdr69540HDC640-9530-40244.57

hdr69550HDC640-9537-50244.82

hdr69565HDC640-9548-65246.57

HDR6 יתרת זרם טרמית - 

HDR6-95

תושבת לפס דין

מחיר ברוטותיאור פריטמק"ט

hdr618j HDR6-18 8.96תושבת לפס דין/פלטה ליתרת זרם

hdr632jHDR6-32 12.69תושבת לפס דין/פלטה ליתרת זרם

hdr695jHDR6-95 לפי דרישהתושבת לפס דין/פלטה ליתרת זרם

*כל המחירים אינם כוללים מע"מ
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HDS6 מתנע ישר לקו בקופסא כולל מגען ללא יתרת זרם - 

זרם עבודה תיאור פריטמק"ט
AC3-נומינלי בHP מחיר

ברוטו

hds63209*
מתנע ישר לקו בקופ'

 5.5 כ"ס ללא יתרת זרם
95.5239.00

hds63212*
מתנע ישר לקו בקופ'

 7.5 כ"ס ללא יתרת זרם
127.5240.00

hds63218*
מתנע ישר לקו בקופ'

 10 כ"ס  ללא יתרת זרם
1810252.00

מתח עבודה*

n230V

v400V

HDS63209

מתח עבודה*

b724VAC

50/60Hz f7110VAC

m7220-230VAC

HDC17-K ממסרי פיקוד מיני - 

מגעי עזר למגען מיני 

מחיר ברוטוAC1AC3HPתיאור פריטמק"ט

hdc17k93001* 3מגען מיניNO+1NC20A9A5.5HP60.00

hdc17k93010* 3מגען מיניNO+1NO20A9A5.5HP60.00

מחיר ברוטותיאור פריטמק"ט

hf4k111NC+1NO HDC17K 26.12 מגע עזר התקנה בחזית למגען מיני

hf4k222NC+2NO HDC17K 31.10מגע עזר התקנה בחזית למגען מיני

hf4k404 הימלNO HDC17K 31.10מגע עזר התקנה בחזית למגען מיני

HDC17-K0610

*כל המחירים אינם כוללים מע"מ



43

HDM6s 100 מפסק יצוק 

3P-אביזרים נלווים ל

3P

4P-אביזרים נלווים ל

תיאור מק"ט
מוצר

כושר 
ניתוק

כיול 
מחיר ברוטוטרמי

hdm6s100m0633xxx3
מפסק יצוק 

מתכייל
50KA50-63A3P433.33

hdm6s100m1003xxx3
מפסק יצוק 

מתכייל
50KA80-100A3P433.33

מחיר ברוטוכיול טרמיכושר ניתוקתיאור מוצרמק"ט

hdm6s100m0634xxx350מפסק יצוק מתכיילKA50-63A4P766.67

hdm6s100m1004xxx350מפסק יצוק מתכיילKA80-100A4P766.67

מחיר ברוטותיאור מוצרמק"ט

hdm6s100ofx חיבור מימין HDM6s-100 3P-ל NO+NC 73.80מגע עזר

hdm6s100mxn 4P/3P חיבור משמאל HDM6s-100 230V 155.67סליל הפסקה

hdm6s100mh1x HDM6s-100 160.00ידית מצמד בסיס עגול עבור

hdm1qbt100/3 'סט 3 יח HDM6s100 44.40מחבר מהיר למפסק/לשה

מחיר ברוטותיאור מוצרמק"ט

hdm6s1004ofxr חיבור מימין HDM6s-100 4P-ל NO+NC 76.67מגע עזר

hdm6s100mxn 4P/3P חיבור משמאל HDM6s-100 230V 155.67סליל הפסקה

hdm6s100mh1x HDM6s-100 160.00ידית מצמד בסיס עגול עבור

hdm1qbt100/4 'סט 4 יח HDM6s100 59.20מחבר מהיר למפסק/לשה

HDM6S100

4P

*כל המחירים אינם כוללים מע"מ
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HDM6s 250 מפסק יצוק 

כושר תיאור מוצרמק"ט
מחיר כיול טרמיניתוק

ברוטו

hdm6s250m1253xxx350מפסק יצוק מתכיילKA100-125A3P600.00

hdm6s250m1603xxx350מפסק יצוק מתכיילKA125-160A3P700.00

hdm6s250m2003xxx350מפסק יצוק מתכיילKA160-200A3P1,100.00

hdm6s250m2503xxx350מפסק יצוק מתכיילKA200-250A3P1,226.67

מחיר ברוטוכיול טרמיכושר ניתוקתיאור מוצרמק"ט

hdm6s250m1254xxx350מפסק יצוק מתכיילKA100-125A4P866.67

hdm6s250m1604xxx350מפסק יצוק מתכיילKA125-160A4P1,283.33

hdm6s250m2004xxx350מפסק יצוק מתכיילKA160-200A4P1,466.67

hdm6s250m2504xxx350מפסק יצוק מתכיילKA200-250A4P1,666.67

מחיר ברוטותיאור מוצרמק"ט

hdm6s250ofx חיבור מימין HDM6s-250 3P-ל NO+NC 83.33מגע עזר

hdm6s250mxn 4P/3P חיבור משמאל HDM6s-250 230V 173.33סליל הפסקה

hdm6s250mh1x HDM6s-250 160.00ידית מצמד בסיס עגול עבור

hdm1qbt225/3 'סט 3 יח HDM6s250 63.90מחבר מהיר למפסק/לשה

מחיר ברוטותיאור מוצרמק"ט

hdm6s2504ofxr חיבור מימין HDM6s-250 4P-ל NO+NC 88.80מגע עזר

hdm6s250mxn 4P/3P חיבור משמאל HDM6s-250 230V 173.33סליל הפסקה

hdm6s250mh1x HDM6s-250 160.00ידית מצמד בסיס עגול עבור

hdm1qbt225/4 'סט 4 יח HDM6s250 85.20מחבר מהיר למפסק/לשה

HDM6s250

3P-אביזרים נלווים ל

3P

4P

4P-אביזרים נלווים ל

*כל המחירים אינם כוללים מע"מ
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HDM6s 400A מפסק יצוק 

כושר תיאור מוצרמק"ט
מחיר כיול טרמיניתוק

ברוטו

hdm6s400m4003xxx3
מפסק יצוק 

מתכייל
70KA320-400A3P2,000.00

HDM6s400

3P

4P

3P-אביזרים נלווים ל

מחיר ברוטוכיול טרמיכושר ניתוקתיאור מוצרמק"ט

hdm6s400m4004xxx370מפסק יצוק מתכיילKA320-400A4P3,000.00

מחיר ברוטותיאור מוצרמק"ט

hdm6s400ofx חיבור מימין HDM6s-400 3P-ל NO+NC 73.33מגע עזר

hdm6s400mxn 4P/3P חיבור משמאל HDM6s-400 230V 326.67סליל הפסקה

hdm6s400h1x HDM6s-400 238.00ידית מצמד בסיס עגול עבור

hdm1qbt400 )יחידה בודדת( HDM6s400 169.53מחבר מהיר למפסק/לשה

מחיר ברוטותיאור מוצרמק"ט

hdm6s400ofx4 חיבור מימין HDM6s-400 4P-ל NO+NC 77.33מגע עזר

hdm6s400mxn 4P/3P חיבור משמאל HDM6s-400 230V 326.67סליל הפסקה

hdm6s400h1x HDM6s-400 238.00ידית מצמד בסיס עגול עבור

hdm1qbt400 )יחידה בודדת( HDM6s400 169.53מחבר מהיר למפסק/לשה

4P-אביזרים נלווים ל

*כל המחירים אינם כוללים מע"מ
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HDM6s 630A מפסק יצוק 

מחיר ברוטוכיול טרמיכושר ניתוקתיאור מוצרמק"ט

hdm6s630m6303xxx370מפסק יצוק מתכיילKA500-630A3P2,666.67

מחיר ברוטוכיול טרמיכושר ניתוקתיאור מוצרמק"ט

hdm6s630m6304xxx370מפסק יצוק מתכיילKA500-630A4P3,666.67

מחיר ברוטותיאור מוצרמק"ט

hdm6s630ofx חיבור מימין HDM6s-630 3P-ל NO+NC 146.67מגע עזר

hdm6s630mxn 4P/3P חיבור משמאל HDM6s-630 230V 350.00סליל הפסקה

hdm6s630h1x HDM6s-630 240.00ידית מצמד בסיס עגול עבור

hdm1qbt630400)יחידה בודדת( HDM6s630 126.73מחבר מהיר 2 כניסות למפסק

hdm1qbt630)יחידה בודדת( HDM6s630 197.87מחבר מהיר 4 כניסות למפסק

מחיר ברוטותיאור מוצרמק"ט

hdm6s630ofx4 חיבור מימין HDM6s-630 4P-ל NO+NC 146.67מגע עזר

hdm6s630mxn 4P/3P חיבור משמאל HDM6s-630 230V 350.00סליל הפסקה

hdm6s630h1x HDM6s-630 240.00ידית מצמד בסיס עגול עבור

hdm1qbt630400)יחידה בודדת( HDM6s630 126.73מחבר מהיר 2 כניסות למפסק

hdm1qbt630)יחידה בודדת( HDM6s630 197.87מחבר מהיר 4 כניסות למפסק

מקרא

h1xידית מצמד

mxn230VAC סליל הפסקה

ofxNO+NC 3P מגע עזר

ofxrNO+NC 4P מגע עזר

HDM6s630

3P-אביזרים נלווים ל

4P-אביזרים נלווים ל

3P

4P

*כל המחירים אינם כוללים מע"מ
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