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אסטרגל בע"מ – פרופיל חברה

1968-2015

ASTRAGAL.CO.IL
 חברת אסטרגל היא מהחברות המובילות בישראל בתחומי האלקטרוניקה, אלקטרו-מכניקה 

וחשמל מכשור ובקרה.

יצרנים בינלאומיים

אסטרגל

החברות המובילות בשוק

החברה נוסדה בשנת 1968 ומוחזקת בבעלות משותפת של: 
חברת קצנשטיין אדלר בע"מ חברת י.קשטן מוצרי חשמל בע"מ   

)מקבוצת אלקו( )קבוצת קשטן(      

אלקטרוניקהחשמל מיכשור ובקרהאלקטרו מכניקה

לחברה צוות מקצועי, ותיק ובעל הבנה והכרות מעמיקה במוצרים, המספק מכלול  פתרונות ללקוחות.
עובדי החברה מתעדכנים באופן שוטף בחידושים הטכנולוגיים המתקדמים ביותר בשוק, וישמחו 

להעמיד לרשותכם את הניסיון והידע המקצועי שלהם.

הניסיון והידע הרב שצברה החברה עם השנים, הביא לכ-20 תאגידים בינלאומיים מהמובילים בעולם 
לבחור באסטרגל כמייצגת הבלעדית שלהם בישראל.

אלקטרו מכניקה

חשמל מיכשור ובקרה

אלקטרוניקה

אי-מיילטלפון ניידטלפוןתפקידאיש מכירותמחלקה

03-6288110050-7559699avip@astragal.co.ilמנהל מחלקהאבי פומרנץ אלקטרוניקה

03-6288111052-8221180danie@astragal.co.ilאיש מכירותדני איקיסאלקטרוניקה

03-6288115050-7559675tamirs@astragal.co.ilמנהל מחלקהתמיר סגלאלקטרו-מכניקה

03-6288121054-5448618timur@astragal.co.ilאיש מכירותטימור גרץאלקטרו-מכניקה

03-6288122050-2138087evgeniy@astragal.co.ilמנהל מחלקהיבגני יגודיןמכשור

03-6288111052-8221180danie@astragal.co.ilמנהל מחלקהדני איקיסבקרה

  צור קשר באמצעות 03-55916600522-966603whatsappשרות לקוחות
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19681981

1984

1992

2013

1990

2000

2014

 החברה הוקמה על ידי חברת קצנשטיין אדלר בע"מ 
 כיחידה עצמאית המתמחה ביבוא ושיווק רכיבים לתעשית 

החשמל.

תחילתו של עידן ההייטק, אסטרגל מתרחבת והופכת לאחת 
מהחברות הראשונות בארץ שהחלו לייבא מוצרים לתעשיית 

 HIROSE האלקטרוניקה. החברה מתקשרת עם חברת
היפנית, ומתחילה לייבא, ולשווק את מוצריה לתעשיית 

ההייטק המתפתחת בישראל.

החברה מתחילה לייבא באופן בלעדי את מוצרי חברת 
IFM מגרמניה המתמחה בגששים לשוק היצרני )מזון,כימיה 

,מחצבים(.

 בחברה מתמנה הנהלה חדשה ובראשה המנכ"ל 
מוטי אזולאי.

הקמת החברה

כניסת החברה לשוק ההייטק

IFM שיתוף פעולה עם חברת

הנהלה חדשה

כניסת חברת קשטן כשותף בחברה

החברה מעתיקה את משכנה

GRASSLIN שיתוף פעולה עם חברת

אסטרגל מובילה בתחומה

חברת קצנשטיין אדלר בע"מ חברה לקבוצת קשטן ונכנסה 
כשותפה ב - 50% מהחברה, אסטרגל מאחדת כוחות עם 

שתיים מהקבוצות החזקות והמשפיעות בשוק הישראלי.

החברה עוזבת את משכנה הישן בת"א ועוברת למשכנה 
החדש באזור התעשייה, אזור. הן משרדי החברה והן המרכז 

הלוגיסטי נמצאים באותו המיקום.

החברה מחזקת את קשריה עם חברת GRASSLIN הנחשבת לאחת 
החברות הבינלאומיות המובילות בתחום טכנולוגית שעוני פיקוד, אור 
ובקרת טמפרטורה. בשנה זו מוצרי חברת GRASSLIN מחזיקים 

בנתח שוק של כ-80% בישראל.

שילוב של ידע, מקצועיות וקדמה, הביאו את אסטרגל להיות אחת 
החברות המובילות בתחומה במשק הישראלי.
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תמיר סגל | מנהל מחלקה

המחלקה עסקת במתן פתרונות לחסכון באנרגיה, ציוד פיקוד, ציוד ללוחות חשמל, מכשירי 
מדידה ואתראות אור קוליות.

מנהל מחלקה בעל תואר הנדסאי מכונות עם ותק של 23 שנה בחברה.  

טלפון: 03.6288.115

נייד: 050.7559.675
tamirs@astragal.co.il

אלקטרומכניקה
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GERMANY

משפחתי  כמפעל   1956 בשנת  נוסדה   GRASSLIN חברת 
בלב היער השחור, ונחשבת כיום בין החברות הבינלאומיות 
המובילות בטכנולוגית שעוני פיקוד, אורו בקרת טמפרטורה.

חברת GRASSLIN מייצרת יותר מ– 1,500 מוצרים 
והבולטים בינהם הם שעוני פיקוד )שבת( מכאניים, שעוני 
מדרגות,  אוטומט  אסטרונומים,  שעונים  דיגיטליים,  פיקוד 
פוטו צל, חיישני תנועה ונוכחות. מוצרי החברה ידועים 

באיכותם הגבוהה ועמידותם לאורך זמן.   

התמחותה של GRASSLIN בשעוני הפיקוד והדרישה לשעוני 
שלהם  השבת  שעוני  את  שמה  ומדוייקים,  איכותיים  שבת 
במקום ראשון, במיוחד במגזר הדתי, שבו יש צורך במיתוג 
במהלך השבת. שעוני השבת  נוסף,  וציוד חשמלי  התאורה 

של GRASSLIN נבדקו ואושרו לשימוש ע"י מכון צומת.

הקשר בין GRASSLIN לאסטרגל הינו בן למעלה מ-40 שנה 
ומבוסס על קשר בין אישי מצוין.
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TALENTO מסדרת )TIME SWITCHES( שעוני פיקוד

שעוני פיקוד מכניים )Time Switches( משמשים להפעלה וכיבוי של ציוד חשמלי, בהתאם למועד הנדרש.

בין היתר משמשים שעוני הפיקוד כשעוני שבת וככאלה מאושרים ע"י מכון צומת.

קיימים שעוני הפיקוד עם רזרבה וללא רזרבה, הכיוון מתבצע בעזרת לחיצים בעלי מרווח זמן קבוע.

זמן הפעלה מינימום מחזוררוחב )מ"מ(מק״טדגם
)דקות(

מפסק עוקףרזרבה )שעות(
)מס' מצבים(

Talento 11129 30073052.5243003 שעות
Talento 21129 30073152.524301503 שעות

Talento 111 mini29 30010017.5243002 שעות
Talento 211 mini29 30010517.52430502 שעות

Talento 21229 40006010524301503 שעות + 24 שעות
Talento 20229 4000611057301503 ימים + 24 שעות
Talento 12129 30063152.5601.2503 דקות

Talento 111/211 Talento 111/211 )mini( Talento 202

230V AC שעוני פיקוד מכניים למתח
TALENTO מסדרת )TIME SWITCHES( שעוני פיקוד

שעוני הפיקוד הדיגיטליים קלים לתכנות ומאפשרים דיוק רב יותר מאשר שעוני פיקוד מכאניים וגם פונקציות נוספות.

אפשרות התכנות הינה לתקופות של יום אחד, מספר ימים,שבוע שלם. בשעונים שנתיים ניתן לתכנת לפי חודשים ושנים .
ברוב המקרים זמן המיתוג המינימלי הינו 1 דקה. קיימים שעונים בעלי זמן מיתוג מינימלי של 1 שניה )שעוני צילצולים(.

השעונים כוללים סוללת גיבוי למקרה של הפסקת חשמל.

בשעונים מסדרת PRO ישנה "מגירה נשלפת" עבור סוללת הגיבוי, הניתנת להחלפה ללא צורך בפיקור השעון מהלוח.

זמן מחזוררוחב )מ"מ(מק״טדגם
הפעלה 
מינימום 

מספר 
ערוצים

מספר 
הפעלות

מתח

Talento 371 pro29 120118351170110 דקהיומי/שבועיV-230V AC

Talento 371 mini pro29 20143117.51170230 דקהיומי/שבועיV AC

Talento 371 easy plus29 120115351120230 דקהיומי/שבועיV AC

Talento 372 pro29 120119351270110 דקהיומי/שבועיV-230V AC

Talento 471 pro29 12447135)1110024 שניהיומי/שבועי )צלצוליםV DC/24V-230V AC

Talento 472 pro29 12447235)1210024 שניהיומי/שבועי )צלצוליםV DC/24V-230V AC

Talento 892 pro29 01135252.512800110 שניהיומי/שבועי/שנתיV-230V AC

Talento 371 mini pro Talento 892 pro Talento 471/472 pro Talento 371 easy plusTalento 371/372 pro

שעוני פיקוד דיגיטליים
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TALENTO מסדרת )TIME SWITCHES( שעוני פיקוד
שעוני פיקוד אסטרונומים

מתחמספר הפעלותמספר ערוציםרוחב )מ"מ(מק״טדגם
Talento 751 pro29 01228535170110V-230V AC

Talento 752 pro29 01228635270110V-230V AC

הדלקה וכיבוי בהתאם לזמני זריחה ושקיעה.

החלפת סוללת הגיבוי ללא צורך בפירוק השעון מהלוח.

מונה שעות עבודה מובנה)מונה את משך הזמן הכולל בו פעלה התאורה(.

אפשרות לנעילת מקשים באמצעות סיסמא.

מסך מואר.

110-230vac רב מתחי

יישומים: תאורת רחובות, שלטי חוצות, חניונים, חלונות ראווה ועוד.
TALENTO 751PRO

TAXXO מונה שעות עבודה מסדרת

מוני שעות עבודה מסדרת TAXXO הינם שעונים בעלי מנוע סינכרוני, למניית זמן.

מדידה מקסימלית עד 99999.99 שעות.

טמפרטורת עבודה של -20 מעלות סלציוס ועד 55 מעלות סלציוס.

מתחסוג התקנהמק״טדגם
Taxxo 40329 635224Din Rail24V AC

Taxxo 40329 635240Din Rail240V AC

Taxxo 10229 648024Panel Cutout 45x45mm24V AC

Taxxo 10229 648048Panel Cutout  45x45mm48V AC

Taxxo 10229 648110Panel Cutout  45x45mm110V AC

Taxxo 10229 648240Panel Cutout  45x45mm240V AC

Taxxo 102 Taxxo 403

מתח מק״טדגם
הפעלה

זמן הפעלה מחזור
מינימום 

)דקות(

מפסק עוקףרזרבה
)מס' מצבים(

מידת 
חתך בפנל 

)מ"מ(

מספר 
ערוצים

מספר
הפעלות

Tactic 371.2 Plus29 203165230V AC68150*3368 שנים1יומי/שבועי
Tactic 572.1 Plus29 203220230V AC68220*3368 שנים1יומי/שבועי
Tactic 211.2 Plus29 900001230V ACלא רלוונטי681*150368 שעות15יומי

TACTIC מסדרת )TIME SWITCHES( שעוני פיקוד

שעוני פיקוד מכניים ודיגיטליים להתקנה לפנל.

שעון פיקוד מכני הינו יומי.

שעון פיקוד דיגיטלי הינו יומי/שבועי.

TACTIC 371.1 PlusTACTIC 211.1
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TURNUS מפסקים פוטו אלקטריים מסדרת

מפסקים פוטו אלקטריים משמשים למיתוג גופי תאורה,בהתחשב ברמת האור, בסביבה בה הם מותקנים.

המפסקים מתכווננים בין 2 ועד 500 לוקס.

 המפסקים כוללים חיישן אותו ניתן לחבר למפסק למרחק של עד 100 מטר, בעזרת כבל דו-גידי. 

.IP65 החיישן הינו בדרגת אטימות

המפסקים כוללים נורת לד לחיווי כאשר המגע נסגר.

בדגמים מסויימים בעלי מתג הפעלה/הפסקה, זמן התגובה ניתן לכיוון בין 0 ל-100 שניות.

ישנם דגמים המשולבים עם שעון דיגיטלי.

מתחזמן השהיהתחום עבודה Luxרוחב )מ״מ(תאורמק״טדגם
Turnus 50129 70730017.52-500מפסק עם מגע אחדApprox. 100 sec.230V AC

Turnus 50229 70732052.52-500מפסק עם שני מגעיםAdjustable 0-100 sec. 230V AC

Turnus 771+29 707331 מפסק בשילוב עם שעון דיגיטלי
מגע אחד

52.52-500Adjustable 0-100 sec.230V AC

Turnus 772+29 707332 מסופק עם היחידות. התקנה
לפנל ניתן להארכה עם כבל עד 

IP 65 100 מטר. אטימות

52.52-500Adjustable 0-100 sec.230V AC

תא פוטו אלקטרי800056 07.02.0003.129

Turnus 771 Plus / 772 Plus Turnus 502 Sensor Turnus 501

TURNUS 200

מתחזמן השהיהתחום עבודה Luxרוחב )מ״מ(תאורמק״טדגם
Turnus 20029 707200832-500מפסק פוטו-אלקטריAdjustable 20-100 sec230V AC

תחום עבודה:בין 2 ל- 2000 לוקס.

מפסק TURNUS 200 הינו מפסק פוטו אלקטרי המתאים 
להתקנה חיצונית, כאשר החיישן משולב במפסק עצמו כיחידה

אינטגרלית.

למפסקים מגע פתוח אחד, בעל זמן תגובה הניתן לכיוון בין 20 ל-120 
.IP54 שניות ובדרגת אטימות של

TURNUS 200

TREALUX אוטומט מדרגות מסדרת

אוטומט חדר מדרגות  מסוג TREALUX 210 משמש לכיבוי אוטומטי 
של התאורה בחדר מדרגות.

בהתאם לפרק הזמן שנקבע ע"י הלקוח.

לאוטומט המדרגות שני מצבי הפעלה: מצב דלוק קבוע או אוטומטי 
)כיבוי לאחר פרק הזמן שנקבע(.

תחום עבודהרוחב )מ״מ(מק״טדגם
Trealux 21029 60124017.50.5 - 20 דקות

TREALUX 210
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גלאי תנועה ונוכחות
TALIS מסדרת

המוצרים

ונוכחות מתוצרת  TALIS סדרת גלאי תנועה 
תאורה  על  שליטה  מאפשרת   GRASSLIN
זיהוי  ידי  על  מזגנים,  כגון  נוספים  וצרכנים 
בסביבתו  או  בחדר  אנשים  של  בנוכחות 
או  גוף  חום  מזהה  שהגלאי  ברגע  הקרובה. 

תנועה, התאורה נדלקת באופן אוטומטי. 
ברגע שהגלאי  אינו מזוהה, האור כבה באופן 

אוטומטי לאחר זמן השהייה שנקבע מראש.
הגיוני  באופן  משמשת  אנרגיה  זו,  בדרך 

וממוקד. 
צריכת חשמל מיותרת היא נחלת העבר.  
     

המטרה - קיצוץ בצריכת האנרגיה   
 

כמעט שליש מהאנרגיה המשמשת במפעלים 
אם  בין  לתאורה.  נדרשת  תעשייה,  ומבני 
או  מסדרונות,  ישיבות,  חדרי  במשרדים, 
תאורה  בבקרת  שימוש  האמבטיה,  חדר 
אינטליגנטיות עם גלאי תנועה ונוכחות מסדרת 
TALIS  יתרום לשימוש נכון בתאורה  ושימוש 
באנרגיה, רק בזמן שהיא נחוצה באמת. בדרך 
באזורים  האנרגיה  בעלויות  לחסוך  ניתן  זו, 
מסוימים עד כדי יותר ממחצית ובו בזמן גם 

לשמור על איכות הסביבה.   
     

 

פתרונות     
    

ונוכחות  תנועה  גלאי  לשלב  האפשרות 
חכמים  פיקוד  שעוני  עם   TALIS מסדרת 
והאור  טמפרטורה  לבקרת  ופתרונות 
מכריע:  יתרון  הינו   GRASSLIN מתוצרת 
עם  שונים?  מספקים  בציוד  להשתמש  למה 
אנרגטית  יעילות  מקבלים   ,GRASSLIN

ממקור אחד.    
     
     

 

TALIS MW 180-12-1

תאורמק״טדגם
Talis MW 180-12-129 611801 180, טווח 12 מטר, זמן הדלקה ועוצמת אור ניתניםº התקנה לקיר. זוית חישה הקיפית של

 LED ,1000. מתאים גם למנורת הלוגן, פלורסנטW - לכיוון. עומס מרבי למנורת ליבון
.IP54 אטימות .PL-ו

חושך תמיד מעורר אי שקט. היום, תאורה אוטומטית הפכה הכרחית, במיוחד בכניסות לחצרות, בתים וחניונים. כדאי להגדיר את הפרמטרים 
לזיהוי האזור, זמן המיתוג ורמת ההארה. ישנם שלושה בוררים הממוקמים בצד התחתון של הגלאי.

Dimensions H x B x T (mm) 99 x 82,7 x 106,7
Supply voltage 230 V / 50-60 Hz 
Switching capacity
– Incandescent lamp load max. 1000 W
– Halogen lamp load (AC) max. 500 W
– Fluorescent lamp load max. 200 W (non-compensated)
– LED lamp max. 150 W
Energy consumption (230 
V~ AC)

< 1 W

Detection range 180°
Range 12 m at an installation height 2 m  

at 20-25° C

Time setting 5 sec. to 12 min.
Light level 5 Lux ( ) - ∞ Lux ( )
Ambient temperature -25° C ... + 45° C
Class of protection (EN 
60730-1)

II

Degree of protection (EN 
60529)

IP54

180°

180°
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Dimensions H x B x T (mm) 111 x 90 x 166
Sup ply voltage 230 V / 50-60 Hz 
Switching capacity
– Incandescent lamp load max. 2300 W
– Halogen lamp load (AC) max. 1000 W
– Halogen lamp load (LV) max. 1000 VA / 600 W 

(conventional)
max. 1000 VA / 900 W (electronic)

– Fluorescent lamp load max. 900 VA / 100 μF
25 x (1 x 18 W); 12 x (2 x 18 W);
15 x (1 x 36 W); 7 x (2 x 36 W);
10 x (1 x 58 W); 5 x (2 x 58 W)

– LED lamp max. 400 W
– Energy saving lamp max. 600 VA / 400 W 

(incl. CFL and PL lamp)
Energy consumption (230 
V~ AC)

< 1 W (in standby mode)

Detection range 240° - 360°
Range 16 m at an installation height 2.5 

m  
at 20-25° C

Time setting 5 sec. to 30 min.
Light level 10 Lux ( ) - ∞ Lux ( )
Ambient temperature -20° C ... + 45° C
Class of protection (EN 
60730-1)

II

Degree of protection (EN 
60529)

IP55

TALIS MW 240-16-1

תאורמק״טדגם
Talis MW 240-16-129 612401 .IP55 240, טווח 16 מטר אטימותº-360º גלאי חיצוני לכיסוי שטחים נרחבים. זוית חישה

 באזורים חיצוניים יש לעתים קרובות דרישות התקנה שונות .גלאי התנועה MW 240-16-1 נותן מענה מצוין לדרישות אלו. 
בעזרת ראש הגלאי הניתן לסיבוב ומתאם להתקנה פינתית, המסופק עם הגלאי/ המאפשר התקנה פינתית, בנוסף להתקנה תיקרתית. תודות 

 LED למרחק החישה העצום שלו – 16 מטר, הוא אינו מחמיץ דבר! פונקציות מועילות נוספות :תוכנית משתנה בזמן חופשה, תצוגת 
.IP55 ברגע שהגלאי מזהה תנועה. דרגת אטימות

Top view
16m

16m
16m8m

7
3
0
3
7

240°

Side view

2.
5m

16m8m 0 3 7

Dimensions H x Ø (mm) 87 x 38
Supply voltage 230 V / 50-60 Hz 
Switching capacity
– Incandescent lamp load max. 2000 W
– Halogen lamp load (AC) max. 1000 W
– Halogen lamp load (LV) max. 1000 VA / 600 W 

(conventional)
max. 1000 VA / 900 W (electronic)

– Fluorescent lamp load max. 900 VA / 100 μF
25 x (1 x 18 W); 12 x (2 x 18 W);
15 x (1 x 36 W); 7 x (2 x 36 W);
10 x (1 x 58 W); 5 x (2 x 58 W)

– LED lamp max. 400 W
– Energy saving lamp max. 600 VA / 400 W 

(incl. CFL and PL lamp)
Energy consumption (230 
V~ AC)

< 1 W (in standby mode)

Detection range 360°
Range 6 m at an installation height 2.5 m  

at 20-25° C

Time setting 1 min. to 15 min.
Light level 10 Lux ( ) - ∞ Lux ( )
Ambient temperature 0° C ... + 45° C
Class of protection (EN 
60730-1)

II

Degree of protection (EN 
60529)

IP44, Power box IP20

TALIS MFM 360-6-1

תאורמק״טדגם
talis MFM 360-6-129 613606 .360, טווח מינימלי 6 מטרº גלאי זעיר לחללים קטנים מאוד. זוית חישה הקיפית של

עם זיהוי משופר, גלאי תנועה זה מתאים לחללים קטנים.    
החיישן הקומפקטי ביותר וכמעט בלתי נראה, מתאים להתקנה בתקרה. גם בתקרות גבוהות.   

הגלאי מתאים עצמו לגובה ההתקנה  ויכול להרחיב את קוטר החישה מ 6 מטר ל-11 מטר.   
ההגדרות של הפרמטרים נעשות בקלות באמצעות כפתורים גדולים וברורים הממוקמים בחלק העליון של החיישן וזאת לפני התקנתו בתקרה.  

    

Ø 5.6 m

Ø 6 m

Ø 7 m

Ø 8 m

Ø 9 m

Ø 10 m

Ø 11 m

2 
m

2.
5 

m

3 
m

3.
5 

m

4 
m

4.
5 

m
5 

m
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Dimensions H x B x T (mm) 80 x 80 x 33,5
Supply voltage 230 V / 50-60 Hz 
Switching capacity
– Incandescent lamp load 10 - 300 W                /                 max. 

2000 W 
– Halogen lamp load (AC) 10 - 300 W                      /                       max. 

1000 W 
– Halogen lamp load (LV) 10 - 150 W    /   max. 1000 VA / 600 

W (conv.)
10 - 150 W    /   max. 1000 VA / 900 
W (electr.)

– Fluorescent lamp load 10 - 150 W                   /   max.  900 VA 
/ 100 μF
                       25 x (1 x 18 W); 12 x (2 
x 18 W)
                         15 x (1 x 36 W); 7 x (2 

– LED lamp 10 - 100 W                /                  max. 
400 W 

– Energy saving lamp 10 - 150 W                /    max. 600 VA 
/ 400 W

(incl. CFL and PL lamp)
Energy consumption (230 
V~ AC)

< 1 W (in standby mode)

Detection range 200°
Range 9 m at an installation height 1.5 m 

at 20-25° C

Time setting 5 sec. to 30 min.
Light level 10 Lux ( ) - ∞ Lux ( )
Ambient temperature 0° C ... + 45° C
Class of protection (EN 
60730-1)

II

Degree of protection (EN 
60529)

IP40

TALIS MFM2 200-9-1/ TALIS MF3 200-9-1

תאורמק״טדגם
talis MWF2 200-9-129 612200.200  טווח 9 מטרº גלאי להתקנה תחת הטייח בתוך קופסה בקוטר 68 מ"מ. זוית חישה

חיבור בעזרת 2 חוטים.
talis MWF3 200-9-129 613200.200  טווח 9 מטרº גלאי להתקנה תחת הטייח בתוך קופסה בקוטר 68 מ"מ. זוית חישה

חיבור בעזרת 3 חוטים.

גלאי התנועה MWF2 200-9-1 מיועד להתקנה תחת הטייח בקופסה עגולה 68 מ"מ.   
בעל טווח חישה רחב של 9 מטר ואפשרות חיבור ע"י 2 או 3 חוטים.       

200°

8 84 41.50

84 m1.5 m0 0.8m

1 
m

2.
5

1.
8 

- 
2.

0 
m

Third
Detection
Zone

Second
Detection
Zone

First
Detection
Zone

1.5 m

 m

m

m

m

TALIS PS 360-7-1

תאורמק״טדגם
talis PS 360-7-129 613607 360 ,טווח 7 מטר, זמן הדלקה ועוצמתº התקנה לתקרה אקוסטית. זוית חישה הקיפית של

אור ניתנים לכיוון. עומס מרבי למנורת ליבון - 2000W. מתאים גם למנורת הלוגן, 
.PL-ו LED ,פלורסנט

אם גלאי נוכחות חייב להיות מותקן על התקרה ולא שקוע בתוכה, הוא לא צריך להראות כפגם על התקרה .    
גלאי נוכחות talis PS 360-7-1  הינו בעל עיצוב מודרני ומותאם באופן מושלם לסביבתו.   

לאחר התקנה פשוטה ומהירה של הגלאי על התקרה, ניתן להגדיר את תחום החישה, תחום הזמן ורמת התאורה בעזרת 3 בוררים, המוסתרים 
ברגע שהכיסוי מורכב על הגלאי.       

Dimensions H x Ø (mm) 43 x 115
Supply voltage 230 V / 50-60 Hz 
Switching capacity
– Incandescent lamp load max. 2000 W
– Halogen lamp load (AC) max. 1000 W
– Halogen lamp load (LV) max. 1000 VA / 600 W 

(conventional)
max. 1000 VA / 900 W (electronic)

– Fluorescent lamp load max. 900 VA / 100 μF
25 x (1 x 18 W); 12 x (2 x 18 W);
15 x (1 x 36 W); 7 x (2 x 36 W);
10 x (1 x 58 W); 5 x (2 x 58 W)

– LED lamp max. 400 W
– Energy saving lamp max. 600 VA / 400 W 

(incl. CFL and PL lamp)
Energy consumption (230 
V~ AC)

< 1 W (in standby mode)

Detection range 360°
Range 7 m at an installation height 2.5 m 

at 20-25° C

Time setting 5 sec. to 30 min.
Light level 10 Lux ( ) - ∞ Lux ( )
Ambient temperature 0° C ... + 45° C
Class of protection (EN 
60730-1)

II

Degree of protection (EN 
60529)

IP40
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Dimensions H x Ø (mm) 80 x 85
Supply voltage 230 V / 50-60 Hz 
Switching capacity
– Incandescent lamp load max. 2000 W    
– Halogen lamp load (AC) max. 1000 W    
– Halogen lamp load (LV) max. 1000 VA / 600 W 

(conventional)
max. 1000 VA / 900 W (electronic)

– Fluorescent lamp load max.  900 VA / 100 μF         
25 x (1 x 18 W); 12 x (2 x 18 W);

15 x (1 x 36 W); 7 x (2 x 36 W); 
10 x (1 x 58 W); 5 x (2 x 58 W) 

– LED lamp max. 400 W 
– Energy saving lamp max. 600 VA / 400 W (incl. CFL and 

PL lamp)
Energy consumption (230 
V~ AC)

< 1 W (in standby mode)

Detection range 360°
Range 8 m at an installation height 2.5 m  

at 20-25° C

Time setting  
– 1 channel 
– 2 channel

5 sec. to 30 min.
10 sec. to 60 min.

Light level 10 Lux ( ) - ∞ Lux ( )
Ambient temperature 0° C ... + 45° C
Class of protection (EN 
60730-1)

II

Degree of protection (EN 
60529)

IP44

Dimensions H x Ø (mm) 85 x 80
Supply voltage 230 V / 50-60 Hz 
Switching capacity
– Incandescent lamp load max. 2000 W
– Halogen lamp load (AC) max. 1000 W
– Halogen lamp load (LV) max. 1000 VA / 600 W 

(conventional)
max. 1000 VA / 900 W (electronic)

– Fluorescent lamp load max. 900 VA / 100 μF
25 x (1 x 18 W); 12 x (2 x 18 W);
15 x (1 x 36 W); 7 x (2 x 36 W);
10 x (1 x 58 W); 5 x (2 x 58 W)

– LED lamp max. 400 W
– Energy saving lamp max. 600 VA / 400 W (incl. CFL and 

PL lamp)
Energy consumption (230 
V~ AC)

< 1 W (in standby mode)

Detection range 360°
Range 8 m at an installation height 2.5 m  

at 20-25° C

Time setting 5 sec. to 30 min.
Light level 10 Lux ( ) - ∞ Lux ( )
Ambient temperature 0° C ... + 45° C
Class of protection (EN 
60730-1)

II

Degree of protection (EN 
60529)

IP44

TALIS PF 360-8-1

תאורמק״טדגם
talis PF 360-8-129-613608 360, טווח 8 מטר, זמן הדלקה ועוצמתº התקנה לתקרה אקוסטית. זוית חישה הקיפית של

אור ניתנים לכיוון. עומס מרבי למנורת ליבון - 2000W. מתאים גם למנורת הלוגן, 
.PL-ו LED ,פלורסנט

עם גלאי נוכחות talis PF 360-8-1 להתקנה בתקרה אקוסטית אתם יכולים להיות בטוחים שחיסכון באנרגיה לא בא על חשבון האסתטיקה. 
גלאי הנוכחות מותקן בתקרה, מבלי להתבלט ואף מתמזג, באופן מושלם עם העיצוב הכללי.   

מבלי להתבלט ואף מתמזג, באופן מושלם עם העיצוב הכללי.   
כיוון רמת האור ומשך ההשהיה, נעשה בעזרת בוררים המותקנים בצדו של הגלאי.    

ברגע שמחברים את הכיסוי המצורף ולאחר שהגלאי הותקן בתקרה, הבוררים הופכים להיות מוסתרים.     
  

360°

max. Ø 8 m
min. Ø 2 m

1 m1 m 4 m4 m

 TALIS PF 360-8-2

תאורמק״טדגם
talis PF 360-8-229 613609 360 ,טווח 8 מטר, זמן הדלקה ועוצמתº התקנה לתקרה אקוסטית. זוית חישה הקיפית של

אור ניתנים לכיוון. עומס מרבי למנורת ליבון - 2000W. מתאים גם למנורת הלוגן, 
פלורסנט, LED ו-PL. כולל יציאה נוספת עבור מזגן. ניתן לקבל באטימות IP44 בעזרת 

כיסוי מיוחד וכך ניתן להתקנה בחדרי אמבטיה.

אם אתם זקוקים לבקרה משולבת אזי talis PF 360-8-2 הוא הווירטואוז שלכם.   
גלאי נוכחות זה מותקן בקלות בתקרה אקוסטית ושולט לא רק על התאורה, אלא גם על מערכת המיזוג.   

יתרון שנותן למשתמש יעילות כפולה ובו בעת מבטיח טמפרטורה נוחה בחדר.   
עם תוספת כיסוי מגן, דרגת האטימות של הגלאי יכולה להגיע ל-IP44 המאפשרת התקנת הגלאי, גם במקומות בהם נדרשת אטימות גבוהה.  

  

360°

max. Ø 8 m
min. Ø 2 m

1 m1 m 4 m4 m
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Dimensions H x Ø (mm) 80 x 85
Supply voltage 230 V / 50-60 Hz 
Switching capacity
– Incandescent lamp load max. 2000 W                                  
– Halogen lamp load (AC) max. 1000 W                                     
– Halogen lamp load (LV) max. 1000 VA / 600 W 

(conventional)       
max. 1000 VA / 900 W (electronic)

– Fluorescent lamp load max.  900 VA / 100 μF                    
25 x (1 x 18 W); 12 x (2 x 18 W);        
15 x (1 x 36 W); 7 x (2 x 36 W);         
10 x (1 x 58 W); 5 x (2 x 58 W)          

– LED lamp max. 400 W                                      
– Energy saving lamp max. 600 VA / 400 W (incl. CFL and 

PL lamp)  
talis PFSL 360-8-1 no switching capacity
Energy consumption (230 
V~ AC)

< 1 W (in standby mode)

Detection range 360°
Range 8 m at an installation height 2.5 m  

at 20-25° C

Time setting 5 sec. to 30 min.
Light level 10 Lux ( ) - ∞ Lux ( )
Ambient temperature 0° C ... + 45° C
Class of protection (EN 
60730-1)

II

Degree of protection (EN 
60529)

IP44

Dimensions H x Ø (mm) 80 x 85
Supply voltage 230 V / 50-60 Hz 
Switching capacity
– Incandescent lamp load max. 2000 W    
– Halogen lamp load (AC) max. 1000 W    
– Halogen lamp load (LV) max. 1000 VA / 600 W 

(conventional)
max. 1000 VA / 900 W (electronic) 

– Fluorescent lamp load max.  900 VA / 100 μF         
25 x (1 x 18 W); 12 x (2 x 18 W);
15 x (1 x 36 W); 7 x (2 x 36 W); 
10 x (1 x 58 W); 5 x (2 x 58 W) 

– LED lamp max. 400 W 
– Energy saving lamp max. 600 VA / 400 W (incl. CFL and 

PL lamp)
Energy consumption (230 
V~ AC)

< 1 W (in standby mode)

Detection range 360°
Range 8 m at an installation height 2.5 m 

at 20-25° C

Time setting 5 sec. to 30 min.
Light level 10 Lux ( ) - ∞ Lux ( )
Ambient temperature 0° C ... + 45° C
Class of protection (EN 
60730-1)

II

Degree of protection (EN 
60529)

IP44

TALIS PFDR 360-8-1

תאורמק״טדגם
talis PFDR 360-8-129 613610 הדלקה וכיבוי בהתאם לעוצמת האור עם אפשרות לעימעום. כולל שלט רחוק. התקנה

לתקרה אקוסטית. זוית חישה הקיפית של 360º, טווח 8 מטר.

בגלאי נוכחות זה מותקנת טכנולוגיה מיוחדת: הגלאי חוסך אנרגיה כאשר אין צורך בעוצמת תאורה מרבית בעזרת דימר )עמעם( שמוריד את 
עוצמת התאורה, לרמה הבסיסית, בהתאם לנדרש.

העמעום יכול להיעשות בשלבים, באופן אוטומטי או בעזרת שלט רחוק.    
בעזרת כיסוי המגן, האטימות של גלאי נוכחות זה הינה IP44 וניתן להשתמש בגלאי זה בחניונים תת קרקעיים.     

  

360°

max. Ø 8 m
min. Ø 2 m

1 m1 m 4 m4 m

TALIS PFMR 360-8-1/TALIS PFSL 360-8-1

תאורמק״טדגם
talis PFMR 360-8-129 613612 לכיסוי שטחים PFSL 360-8-1 אליו ניתן לחבר עד 10 גלאים מדגם master משמש כ

נרחבים. זוית חישה הקיפית של 360º, טווח 8 מטר. כולל שלט רחוק.
talis PFSL 360-8-129 613613 התקנה לתקרה אקוסטית. זוית חישה .PFMR 360-8-1 עבור גלאי slave-משמש כ

הקיפית של 360º, טווח 8 מטר.

PFMR 360-8-1  גלאי נוכחות )MASTER( המאפשר גילוי אנשים באולמות, משרדים, וחללים גדולים.   
           PFSL 360-8-1 בעל טווח חישה בקוטר 8 מטר, יכול להתרחב בקלות ע"י הוספת גלאים מסוג ,MASTER בעזרת חיווט פשוט, גלאי ה

SLAVE- המחוברים אליו. בכדי לכסות כל פינה של החדר, ניתן להתקין בתקרה, עד 6 גלאים, הפועלים בו זמנית.   
הגלאים הינם בדרגת אטימות IP44. ניתן לשלוט בגלאי PFMR 360-8-1  באמצעות שלט רחוק.      

 

360°

max. Ø 8 m
min. Ø 2 m

1 m1 m 4 m4 m
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GERMANY

Wieland הינה חברה משפחתית, העוסקת בתחום החשמל 
והאלקטרוניקה.

קיימים  ובנוסף  בגרמניה  מיוצרים  החברה  מוצרי  רוב 
מפעלים בצ'כיה וסין. החברה חורטת על דגלה את הסלוגן 
"contacts are "green – יצירת חיבורים באיכות מעולה 

בשילוב עם שמירת איכות הסביבה.

חברת Wieland, אשר חגגה 100 שנה להיווסדה לא מכבר, 
החלה את פעילותה מבית מלאכה קטן בעיירה במברג ביער 
השחור בגרמניה  וסיפקה מחברים ללקוחותיה. היום, חברת 
Wieland היא מובילת שוק עולמית בתחומה, עם למעלה 
מ-2000 עובדים,  15 מפעלים וסניפים ומעל 70 נציגויות 

ברחבי העולם כולו.

שקעים  טכנולוגית  בתחום  חלוצה  היא   Wieland חברת 
היא  כן  כמו   . לבית  ומחוץ  פנים   , חכמים  לבתים  תקעים 
פינים  רבי  תקעים  , שקעים  מסילה  לפס  מהדקים  מייצרת 

תעשייתיים , ספקי כח ומחברים למעגל מודפס.
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WIELAND שיטת הגישור החדשה של

פס נחושת המבטיח התנגדות נמוכה

קפיץ מתכת המבטיח חוזק, עמידות ויציבות לאורך זמן

חיבור עמיד ברעידות

סימון פשוט וברורפיני הגישור ניתנים לחיתוך

PLUG & PLAY

לכל מהדק 2 נקודות לגישור

גישור ננעץ ללא ברגים

מחבר בדיקה ננעץ ללא ברגים

ניתן לגשר כמות בלתי מוגבלת של מהדקים

מהדקים   

מהדקים למוליכים החל מ- 2.5 ממ"ר ועד 16 ממ"ר   

סדרה בעלת מבנה קטן ואחיד   

כמות אביזרים מצומצמת 

שיטת גישור חדשה בנעיצה )ללא ברגים( 

פתח מוליך גדול יותר

מהדק הארקה בעל חיבור מהיר לפס המסילה )ללא צורך בבורג הידוק(. 
 

סימוניות ללא שינוי 

TS35 לפס מסילה WT מהדקים לפס מסילה - סדרת

חיבור פשוטחיבור אמין ללא צורך בתחזוקה

עיצוב אחיד

אפשרות לחבר יותר ממוליך אחדמבנה מגע קשיח

מספר מצומצם של אביזרי עזר

חיבור המוליך עם או ללא סופיתשרוול התבריג עשוי מיחידה אחת

Stress-free connecting

חסכון בזמן ההתקנה

מהדק הארקה בשיטת Snap-On ללא בורג הידוק למסילה
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WT4 אביזרים למהדק 4 ממ"רמהדק 4 ממ"ר מסוג

צבעתיאורמק״טדגם
       WT490 080400אפורמהדק 4 ממ"ר

   WT4 RED90 080401אדוםמהדק 4 ממ"ר
  WT4 BLUE90 080402כחולמהדק 4 ממ"ר

WT4 YELLOW90 080403צהובמהדק 4 ממ"ר
 WT4 BLACK90 080404שחור מהדק 4 ממ"ר
 WT4 GREEN90 080405ירוקמהדק 4 ממ"ר

WT4 ORANGE90 080406כתוםמהדק 4 ממ"ר

תיאורמק״טדגם
    AD WT490 080409כיסוי צהוב למהדק 4 ממ"ר

AP WT 2.5-1090 080413דופן למהדק 2.5 ממ"ר - 10 ממ"ר
TW WT 2.5-1090 080414 מחיצה למהדק 2.5 ממ"ר - 10 ממ"ר

IVB WKF 4-290 080420גישור מבודד ננעץ למהדק 4 ממ"ר 2 קטבים
IVB WKF 4-390 080421גישור מבודד ננעץ למהדק 4 ממ"ר 3 קטבים
IVB WKF 4-490 080422גישור מבודד ננעץ למהדק 4 ממ"ר 4 קטבים
IVB WKF 4-590 080423גישור מבודד ננעץ למהדק 4 ממ"ר 5 קטבים

IVB WKF 4-1090 080428גישור מבודד ננעץ למהדק 4 ממ"ר 10 קטבים

WT4 WT4 BLUEAP WT 2.5-10AD WT 6/10IVB WKF 4-5
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אביזרים למהדק 10 ממ"ראביזרים למהדק 6 ממ"ר

WT6 מהדק 6 ממ"ר מסוגWT10 מהדק מסוג 10 ממ"ר

תיאורמק״טדגם
AD WT 6/1090 080609כיסוי צהוב למהדק 6 ממ"ר ולמהדק 10 ממ"ר

AP WT 2.5-1090 080413דופן למהדק 2.5 - 10 ממ"ר
TW WT 2.5-1090 080414מחיצה למהדק 2.5 - 10 ממ"ר
IVB WKF 10-290 081020גישור מבודד ננעץ למהדק 10 2 קטבים

תיאורמק״טדגם
AD WT 6/1090 080609כיסוי צהוב למהדק 6 ממ"ר ולמהדק 10 ממ"ר

AP WT 2.5-1090 080413דופן למהדק 2.5 ממ"ר - 10 ממ"ר
TW WT 2.5-1090 080414מחיצה למהדק 2.5 ממ"ר - 10   ממ"ר
IVB WKFN 6-290 080620גישור מבודד ננעץ למהדק 6 ממ"ר 2 קטבים
IVB WKFN 6-390 080621גישור מבודד ננעץ למהדק 6 ממ"ר 3 קטבים

IVB WKFN 6-1090 080628גישור מבודד ננעץ למהדק 6 ממ"ר 10 קטבים

צבעתיאורמק״טדגם
       WT690 080600אפורמהדק 6 ממ"ר

      WT6 BLUE90 080602כחולמהדק 6 ממ"ר

צבעתיאורמק״טדגם
      WT1090 081000אפורמהדק 10 ממ"ר

     WT10 BLUE90 081002כחולמהדק 10 ממ"ר

       WT6      WT10       WT6 BLUE     WT10 BLUE
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אביזרים למהדק 16 ממ"ר

WT16 מהדק 16 ממ"ר מסוג

תיאורמק״טדגם
   AP WT1690 081603דופן למהדק 16 ממ"ר
  TW WT4E90 081604מחיצה למהדק 16 ממ"ר
   AD WT1690 081609כיסוי צהוב למהדק 16 ממ"ר

IVB WKF 16-290 081606גישור מבודד ננעץ למהדק 16 2 קטבים

צבעתיאורמק״טדגם
      WT1690 081600 אפורמהדק 16 ממ"ר

      WT16 BLUE90 081602 כחולמהדק 16 ממ"ר

      WT16       WT16 BLUE

אביזרים למהדק דו קומתי

WT4E מהדק מסוג 4 ממ"ר דו קומתי

תיאורמק״טדגם
 AP WT4E90 080455דופן למהדק דו קומתי 4 ממ"ר

  TW WT4E90 081604מחיצה למהדק דו קומתי 4 ממ"ר
IVB WKF 4-290 080420גישור מבודד ננעץ למהדק 4 ממ"ר 2 קטבים
IVB WKF 4-390 080421גישור מבודד ננעץ למהדק 4 ממ"ר 3 קטבים
IVB WKF 4-490 080422גישור מבודד ננעץ למהדק 4 ממ"ר 4 קטבים
IVB WKF 4-590 080423גישור מבודד ננעץ למהדק 4 ממ"ר 5 קטבים

IVB WKF 4-1090 080428גישור מבודד ננעץ למהדק 4 ממ"ר 10 קטבים

תיאורמק״טדגם
      WT4E90 080450מהדק דו קומתי 4 ממ"ר

WT4E BLUE      90 080451מהדק דו קומתי 4 ממ"ר כחול

      WT4EWT4E BLUE      
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מהדקי הארקה

תיאורמק״טדגם
  WT4PE90 080430מהדק הארקה 4 ממ"ר
  WT6PE90 080630מהדק הארקה 6 ממ"ר

   WT 10PE90 081030מהדק הארקה 10 ממ"ר
   WT 16PE90 081630מהדק הארקה 16 ממ"ר

WKN 35 SL/U/VO90 093530מהדק הארקה 35 ממ"ר
WKN70 SL/U90 097030מהדק הארקה 70 ממ"ר

  WT4PE          WT 16PE WKN 35 SL/U/VO WKN70 SL/U

אביזרים למהדק דו קומתי

TS32-ו TS35 לפסי מסילה WK מהדקים לפס מסילה - סדרת

מהדקים למוליכים החל מ- 35 ממ"ר ועד 150 ממ"ר   

מבנה סגור )אין צורך בדופן(

WKN35/U מהדק 35 ממ"ר מסוג

צבעתיאורמק״טדגם
  WKN35 /U90 093500אפורמהדק 35 ממ"ר

WKN 35/U BLUE90 093502כחולמהדק 35 ממ"ר

אביזרים למהדק 35 ממ"ר

תיאורמק״טדגם
    TWN 3590 093504מחיצה למהדק 35 ממ"ר

IVB WKN 35-M2090 093505גישור מבודד מוברג למהדק 35 ממ"ר 20 קטבים
IVB WKN 35-290 093506גישור מבודד מוברג למהדק 35 ממ"ר 2 קטבים
IVB WKN 35-390 093507גישור מבודד מוברג למהדק 35 ממ"ר 3 קטבים

AD VB 16/4 GELB90 093509כיסוי צהוב למהדק 35 ממ"ר

WKN 35/U BLUE  WKN35 /U
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אביזרים למהדק 70 ממ"ר

WKN70/U מהדק 70 ממ"ר מסוג

  WKN70/U

צבעתיאורמק״טדגם
  WKN70/U90 097000 אפורמהדק 70 ממ"ר

 WKN70/U BLUE90 097001 כחולמהדק 70 ממ"ר

צבעתיאורמק״טדגם
 WKN150 /U90 099150 אפורמהדק 150 ממ"ר

WKN150 /U BLUE90 099151 כחולמהדק 150 ממ"ר

אביזרים למהדק 150 ממ"ר

WKN150/U מהדק 150 ממ"ר מסוג

תיאורמק״טדגם
VB WKN70-290 097002גישור מוברג למהדק 70 ממ"ר 2 מהדקים
VB WKN70-390 097003גישור מוברג למהדק 70 ממ"ר 3 קטבים

    TWN 7090 097004מחיצה למהדק 70 ממ"ר
AD VB 24/4 GELB90 097009כיסוי צהוב למהדק 70 ממ"ר

תיאורמק״טדגם
 WKN 150-290 099152גישור  מוברג למהדק 150 ממ"ר 2 מהדקים
 WKN 150-390 099153גישור מוברג למהדק 150 ממ"ר 3 קטבים

AD VB 28/4 GELB90 099159כיסוי צהוב למהדק 150 ממ"ר

 WKN150 /U

אביזרים למהדק זרם

WKN6 TK מהדק זרם 6 ממ"ר מסוג

   WKN6 TK
תיאורמק״טדגם

   WKN6 TK90 099400מהדק זרם 6 ממ"ר

תיאורמק״טדגם
WK 4 TKG/U90 240400מהדק תושבת 4 ממ"ר

אביזרים למהדקי נתיך

WK4 TKG/U מהדקי נתיך 4 ממ"ר מסוג

תיאורמק״טדגם
   APN6 TK90 099401דופן למהדק זרם 6 ממ"ר

IVS WKN6 TK-290 099402גישור כפול למהדק זרם 6 ממ"ר

מתח )V(תיאורמק״טדגם
SI ST90 240401אוחז נתיך

SI ST LED90 240402 24-60אוחז נתיך עם לד
SI ST GL90 240403 220אוחז נתיך עם ניאון
 AP 4 TK90 240413דופן

WK 4 TKG/U

מהדק תושבת 4 ממ"ר 

שלושה סוגי אוחזי נתיך
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WK4 THSI מהדקי נתיך 4 ממ"ר מסוג

מתח )V(תיאורמק״טדגם
WK 4/THSI 5U90 241400מהדק נתיך נפתח )דגם בסיסי( 4 ממ"ר

WK 4/THSI 5 LED90 24141012-24מהדק נתיך נפתח )עם לד( 4 ממ"ר
WK 4/THSI 5 GL90 241420110-250מהדק נתיך נפתח )עם ניאון( 4 ממ"ר

מהדק נתיך נפתח 4 ממ"ר

WK4/TK מהדקים מתנתקים 4 ממ"ר מסוג

תיאורמק״טדגם
 WK 4/TKM/U90 241430מהדק סכין 4 ממ"ר

WK 4 TKG-TRST/U90 241440מהדק עם תקע נשלף 4 ממ"ר
W K4 TKG-TRST-P3/U90 241441מהדק עם תקע נשלף 4 ממ"ר + שקע בדיקה

WK 4/THSI 5U

 WK 4/TKM/U WK 4 TKG-TRST/U

אביזרים למהדק דו קומתי

 TS15 לפס מסילה WKM מהדקי מיני - סדרת

צבעתיאורמק״טדגם
 WKM 2.5/1590 133220 אפורמהדק 2.5 ממ"ר

 WKM 2.5/15 BLUE90 133226 כחולמהדק 2.5 ממ"ר
   WKM 4/1590 133200 אפורמהדק 4 ממ"ר

  WKM 4/15 BLUE90 133203כחולמהדק 4 ממ"ר
 WKM 4 SL/1590 133228צהוב/ירוקמהדק 4 ממ"ר הארקה

אביזרים

תיאורמק״טדגם
APM 2.5-4/1590 133221דופן מהדק אפור 2.5-4 ממ"ר
TWM 2.5-4/1590 133224מחיצה למהדק 2.5-4 ממ"ר

APM 2.5-4/115 BLUE90 133227דופן מהדק 2.5-4 ממ"ר כחולה
APM 4 SL/1590 133229דופן מהדק 4 ממ"ר הארקה

כיסוי צהוב133230 04.325.7056.890
סימון ריק133236 04.242.5053.090

9208 S 15  90 133240מעצור
     TS-1590 133241מסילה

VB WKM 2.5/15-690 133256גישור 2.5 למהדק ממ"ר 6 קטבים
 IVB WK 4E/U-1290 133270גישור מבודד למהדק 4 ממ"ר 12 קטבים

 WKM 2.5/15    WKM 4/15  WKM 4 SL/15
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אביזרים למהדק דו קומתי

 TS35 לזרם גבוה לפס מסילה WRT סדרת מהדקים

תיאורמק״טדגם
WRT 35/M690 118035מהדק חיבור בורג/בורג 35 ממ"ר
WRT 70/M890 118070מהדק חיבור בורג/בורג 70 ממ"ר

WRT 120/M1090 118120מהדק חיבור בורג/בורג 120 ממ"ר
WRT 185/M1290 118185מהדק חיבור בורג/בורג 185 ממ"ר
WRT 300/M1690 118300מהדק חיבור בורג/בורג 300 ממ"ר

מהדקים למוליכים החל מ- 35 ממ"ר ועד 300 ממ"ר   

M6-M16 חיבור בורג

כיסוי צהוב יש להזמין בנפרד

WRT 70/M8 WRT 185/M12

תיאורדגםאביזרים
AD WRT 35כיסוי צהוב למהדק 35 ממ"ר
AD WRT 70כיסוי צהוב למהדק 70 ממ"ר

AD WRT 120כיסוי צהוב למהדק 120 ממ"ר
AD WRT 185כיסוי צהוב למהדק 185 ממ"ר
AD WRT 300כיסוי צהוב למהדק 300 ממ"ר
VB WRT 35-2גישור למהדק 35 ממ"ר 2 קטבים
VB WRT 35-3גישור למהדק 35 ממ"ר 3 קטבים
VB WRT 70-2גישור למהדק 70 ממ"ר 2 קטבים
VB WRT 70-3גישור למהדק 70 ממ"ר 3 קטבים

VB WRT 120-2גישור למהדק 120 ממ"ר 2 קטבים
VB WRT 120-3גישור למהדק 120 ממ"ר 3 קטבים
VB WRT 185-2גישור למהדק 185 ממ"ר 2 קטבים
VB WRT 185-3גישור למהדק 185 ממ"ר 3 קטבים
VB WRT 300-2גישור למהדק 300 ממ"ר 2 קטבים
VB WRT 300-3גישור למהדק 300 ממ"ר 3 קטבים

AD WRT 70

 TS35 לזרם גבוה לפס מסילה RFK סדרת מהדקים

תיאורמק״טדגם
RFK 1/95 FK S 3590 119530מהדק 95 ממ"ר חבק+בורג

RFK 1/150 FK S 3590 119630מהדק 150 ממ"ר חבק+בורג
RFK 1/240 FK S 3590 119810מהדק 240 ממ"ר חבק+בורג

מהדקים למוליכים מ- 95 ממ"ר ועד 240 ממ"ר    

אביזרים למהדק 95 ממ"ר

אביזרים למהדק 150 ממ"ר

אביזרים למהדק 240 ממ"ר

תיאורמק״טדגם
TE/RFK 1/150 PA90 119953מחיצה חומה

Z7.409.5853.090 119659כיסוי צהוב

תיאורמק״טדגם
TE/RFK 1/150 PA90 119953מחיצה חומה

Z7.409.5853.090 119659כיסוי צהוב

תיאורמק״טדגם
TE/RFK 1/95 PA90 119553מחיצה חומה
Z7.409.5753.090 119559כיסוי צהוב

RFK 1/95 FK S 35
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אביזרים למהדק דו קומתי

6X6 מהדקים לפס

6X6 אביזרים למהדקים לפס
תיאורמק״טדגם

אוחז לפס132006 19.230.004090
Z1.990.203090 132009מבודד לפס

תיאורמק״טדגם
מהדק 4 ממ"ר132001 30.494.001090
מהדק 16 ממ"ר132002 30.494.101090
מהדק 25 ממ"ר132003 30.494.111090
מהדק 35 ממ"ר132004 30.494.251090

תיאורמק״טדגם
    WE 1/U90 094001מעצור נמוך לשלושת סוגי המסילות
    WE 2/U90 094002מעצור גבוה לשלושת סוגי המסילות
9708/S35 90 110402DIN 35 מעצור פלסטי לבן לפס

9708/2 S3590 120408DIN 35 מעצור מתכתי שחור לפס
9705 A/6/1090 150400)סימוניות למהדקים )שורת סימוניות ריקה 10 תווים

9705 A/6/10/1190 160400לוח 110 סימוניות לפלוטר

אביזרי עזר למהדקים - מעצורים וסימוניות

    WE 1/U     WE 2/U 9708/2 S35 9705 A/6/10/11 9705 A/6/10

שקעים ותקעים
 REVOS שקעים ותקעים מסדרת

   REVOS MINI שקעים/תקעים מסדרת

תיאורמק״טדגם
73.300.0353.090 60030010A שקע 3 פין + הארקה
73.310.0353.090 60031010A תקע 3 פין + הארקה
 73.300.0453.090 60031210A שקע 4 פין + הארקה
73.310.0453.090 60031410A תקע 4 פין + הארקה

שקעים/תקעים העמידים בתנאי עבודה קשים עם דרגת אטימות IP54 )או IP68 עם כניסת כבל מתאימה(.  
עמידות במליחות וקרני UV, כך שניתן להשתמש בהם בחוץ.  

 .ATEX ניתן להשיג גם מוגני התפוצצות לפי תקן

תיאורמק״טדגם
שקע 8 פין )בלחיצה(601700 73.700.0853.090
תקע 8 פין )בלחיצה(601710 73.710.0853.090
שקע 7 פין )בלחיצה(601800 73.700.0753.090
תקע 7 פין )בלחיצה(601810 73.710.0753.090

73.300.0353.0

73.700.0853.0

73.310.0353.0

73.710.0853.0
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סוג חומרתיאורמק״טדגם
מתכתבית תקע זוויתי מתכתי600435 76.350.0729.090
מתכתבית תקע ישר מתכתי600440 76.352.0729.090
מתכתבית תקע ישר מתכתי + תפס600447 76.372.0729.090
מתכתמכסה לתקע601572 07.417.6729.090
מתכתמכסה לשקע601582 07.417.6829.090
מתכתבית שקע מתכתי + תפס לפנל600419 76.320.0729.090
מתכתבית שקע זויתי מתכתי + תפס לפנל600424 76.321.0729.090
מתכתבית שקע זוויתי מתכתי + תפס + יציאה PG לפנל600432 76.322.0729.090

76.350.0729.0 76.352.0729.0 76.372.0729.0 76.320.0729.0 76.321.0729.0 76.322.0729.0

סוג חומרתיאורמק״טדגם
פלסטיקבית שקע + תפס לפנל600320 76.320.0753.090
פלסטיקבית שקע זויתי + תפס לפנל600321 76.321.0753.090
פלסטיקבית שקע זוויתי + תפס + יציאה PG11 לפנל600322 76.322.0753.090
פלסטיקבית תקע זויתי600350 76.350.0753.090
פלסטיקבית תקע ישר600352 76.352.0753.090
פלסטיקבית תקע ישר + תפס600372 76.372.0753.090

76.320.0753.0 76.321.0753.076.372.0753.076.352.0753.076.350.0753.0 76.322.0753.0

    REVOS שקעים/תקעים משוריינים מסדרת

6 פין   

תיאורמק״טדגם
70.300.0640.090 70060116A שקע 6 פין
70.310.0640.090 70060216A תקע 6 פין

70.300.0640.0 70.310.0640.0

סוג התקנהPGסוג כניסהתיאורמק״טדגם
נייד13.5כניסה מהצדבית תקע700603 70.350.0628.090
התקנה על הטיח16.0כניסה מהצדבית שקע + תפס 700604 70.331.0628.190
התקנה על הטיח16.0כניסה מהצדבית שקע + תפס + כיסוי700605 70.341.0628.090
התקנה לפנלפתוחבית שקע לפנל + תפס700009 70.320.0628.090
התקנה לפנלפתוחבית שקע לפנל + תפס + כיסוי700607 70.325.0628.090
נייד13.5כניסה מאחורבית תקע  700620 70.352.0628.090

70.350.0628.0 70.331.0628.1 70.341.0628.0 70.320.0628.0 70.325.0628.0 70.352.0628.0

5253

WIELAND ELECTRO-MECHANICS DEPARTMENTWIELAND ELECTRO-MECHANICS DEPARTMENT



ASTRAGAL.CO.ILASTRAGAL.CO.IL

סוג כניסהתיאורמק״טדגם
72.200.0653.090 65000135A הבתים מסדרת 16 פיןשקע 6 פין
72.210.0653.090 65000235A תקע 6 פין

    35A 6 פין

72.200.0653.0 72.210.0653.0

10 פין   

תיאורמק״טדגם
70.300.1040.090 70100116A שקע 10 פין
70.310.1040.090 70100216A תקע 10 פין

70.300.1040.0 70.310.1040.0

סוג התקנהPGסוג כניסהתיאורמק״טדגם
נייד16.0כניסה מהצדבית תקע701013 71.350.1028.090
התקנה על הטיח16.0כניסה מהצדבית שקע + תפס701014 71.331.1028.090
התקנה על פנלפתוחבית שקע לפנל + תפס 701017 71.320.1028.090
התקנה על פנלפתוחבית שקע לפנל + תפס + כיסוי701018 71.325.1028.090
התקנה על הטיח16.0כניסה מהצדבית שקע + תפס + כיסוי701019 71.342.1028.090
התקנה על הטיח2X16.0כניסה מהצדבית שקע + תפס + כיסוי701006 71.340.1028.090

סידרת תפס אחד

71.350.1028.0 71.331.1028.0 71.320.1028.0 71.325.1028.0

סידרת שני תפסנים 

70.350.1028.0 70.331.1028.0 70.320.1028.0 70.352.1028.0

סוג התקנהPGסוג כניסהתיאורמק״טדגם
נייד16.0כניסה מהצדבית תקע 701003 70.350.1028.090
התקנה על הטיח16.0כניסה מהצדבית שקע + תפס701004 70.331.1028.090
התקנה על הטיח16.0כניסה מהצדבית שקע +כיסוי701005 70.341.1028.090
נייד16.0כניסה מהצדבית תקע + תפס701007 70.355.1028.090
התקנה לפנלפתוחבית שקע לפנל + תפס + כיסוי701008 70.325.1028.090
התקנה לפנלפתוחבית שקע לפנל  701009 70.320.1028.090
נייד16.0כניסה מאחורבית תקע701020 70.352.1028.090
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תיאורמק״טדגם
70.300.1640.090 70160116A שקע 16 פין
70.310.1640.090 70160216A תקע 16 פין

16 פין   

70.300.1640.0 70.310.1640.0

סוג התקנהPGסוג כניסהתיאורמק״טדגם
התקנה על הטיח21.0כניסה מהצדבית שקע + תפס + כיסוי701608 71.341.1628.090
נייד21.0כניסה מהצדבית תקע701621 71.350.1628.090
התקנה על הטיח21.0כניסה מהצדבית שקע + תפס701624 71.331.1628.090
נייד21.0כניסה מאחורבית תקע   701625 71.352.1628.090
התקנה לפנלפתוחבית שקע לפנל + תפס 701627 71.320.1628.090
התקנה לפנלפתוחבית שקע לפנל + תפס + כיסוי701628 71.325.1628.090

סידרת תפס אחד

71.352.1628.0 71.331.1628.0 71.320.1628.0 71.325.1628.0

סוג התקנהPGסוג כניסהתיאורמק״טדגם
נייד21.0כניסה מהצדבית תקע701603 70.350.1628.090
התקנה על הטיח21.0כניסה מהצדבית שקע + תפס701604 70.331.1628.090
התקנה על הטיח21.0כניסה מהצדבית שקע +כיסוי701605 70.341.1628.090
נייד21.0כניסה מהצדבית תקע + תפס701606 70.355.1628.090
התקנה על הטיח2X21.0כניסה מהצדבית שקע + כיסוי701607 70.340.1628.090
התקנה לפנלפתוחבית שקע לפנל + תפס 701609 70.320.1628.090
התקנה לפנלפתוחבית שקע לפנל + כיסוי701610 70.325.1628.090
נייד21.0כניסה מאחורבית תקע   701620 70.352.1628.090

סידרת שני תפסנים

70.350.1628.0 70.331.1628.0 70.341.1628.0 70.320.1628.0 70.325.1628.0 70.352.1628.0

תיאורמק״טדגם
70.300.2440.090 70240116A שקע 24 פין
70.310.2440.090 70240216A תקע 24 פין

24 פין   

70.300.2440.0 70.310.2440.0
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71.341.2428.0 71.325.2428.0 71.320.2428.0 71.350.2428.0 71.352.2428.0

סוג התקנהPGסוג כניסהתיאורמק״טדגם
התקנה על הטיח21.0כניסה מהצדבית שקע + תפס + כיסוי702408 71.341.2428.090
התקנה לפנלפתוחבית שקע לפנל + תפס + כיסוי702410 71.325.2428.090
התקנה לפנלפתוחבית שקע לפנל + תפס 702412 71.320.2428.090
נייד21.0כניסה מהצדבית תקע702421 71.350.2428.090
נייד29.0כניסה מאחורבית תקע702452 71.352.2428.090

סידרת תפס אחד

סוג התקנהPGסוג כניסהתיאורמק״טדגם
נייד21.0כניסה מהצדבית תקע702403 70.350.2428.090
התקנה על הטיחכניסה מהצדבית שקע + תפס702404 70.331.2428.090
התקנה על הטיח21.0כניסה מהצדבית שקע +כיסוי702405 70.341.2428.090
התקנה לפנלפתוחבית שקע לפנל + תפס 702406 70.320.2428.090
נייד21.0כניסה מהצדבית תקע + תפס702407 70.355.2428.090
התקנה לפנלפתוחבית שקע לפנל + כיסוי702409 70.325.2428.090
נייד29.0כניסה מאחורבית תקע702411 70.352.2428.090

סידרת שני תפסנים

70.325.2428.0 70.350.2428.0 70.331.2428.0 70.320.2428.0 70.352.2428.0

סוג התקנהPGסוג כניסהתיאורמק״טדגם
נייד36כניסה מהצדבית תקע703213 70.363.3228.090
התקנה לפנלפתוחבית שקע לפנל + תפס703214 70.320.3228.090

תיאורמק״טדגם
70.300.3253.090 70320116A שקע 32 פין
70.310.3253.090 70320216A תקע 32 פין

סידרת שני תפסנים

32 פין   

70.300.3253.0 70.310.3253.0

70.363.3228.0 70.320.3228.0
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סוג התקנהPGסוג כניסהתיאורמק״טדגם
נייד36כניסה מהצדבית תקע703486 70.363.4828.090 
התקנה על הטיח36כניסה מהצדבית שקע + תפס + כיסוי703487 70.344.4828.090
התקנה לפנלפתוחבית שקע לפנל + תפס + כיסוי703488 70.325.4828.090
התקנה לפנלפתוחבית שקע לפנל + תפס  703489 70.320.4828.090

תיאורמק״טדגם
70.300.4840.090 70348416A שקע 48 פין
70.310.4840.090 70348516A תקע 48 פין

סידרת תפס אחד

48 פין   

70.300.4840.0 70.310.4840.0

70.325.4828.070.363.4828.0 70.320.4828.0

 )IP66 אטימות( )RST GESIS IP( שקעים ותקעים עגולים מסדרת

קוטר כבל מ"מצבעזרם מירבי )A(תיאורמק"טדגםסוג
RST 20i/396.031.4153.190 53014110-14שחור20שקע 3 פין

קוטר כבל מ"מצבעזרם מירבי )A(תיאורמק"טדגםסוג
RST 20i/396.032.4153.190 53024110-14שחור20תקע 3 פין

מחברים להתקנות בתנאים סביבתיים קשים -
חזקים וקשיחים, אטימות IP68 ו-IP65,  עמידים בקרינה, מליחות, שמנים ומוגנים בפני פיצוץ.   
התקנה רב פעמית המאפשרת גמישות לשינויים, תוספות וטיפול מהיר בתעלות באביזרים המחוברים.   

המערכת מעניקה איכות התקנה מרבית ומזעור אפשרות   
לתקלות וטעויות.   

צבעזרם מירבי )A(תיאורמק"טדגםסוג
RST 20i/396.031.5053.190 531151שחור20שקע 3 פין לפנל

צבעזרם מירבי )A(תיאורמק"טדגםסוג
RST 20i/396.032.5053.190 531251שחור20תקע 3 פין לפנל

96.031.4153.1

96.031.5053.1

96.032.4153.1

96.032.5053.1
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05.564.4453.1 Z5.564.4553.1 99.416.6205.2

צבעזרם מירבי )A(תיאורמק"טדגםסוג
RST 20i/399.414.6205.290 539953שחור20כיסוי לשקע 3 פין + חוט
RST 20i/3Z5.564.4553.190 539952שחור20כיסוי לשקע 3 פין
RST 20i/399.416.6205.290 539941שחור20כיסוי לתקע 3 פין + חוט

כיסוי לשקע 3 פין + חוט539941 90
RST 20i/305.564.4453.190 539931שחור20כיסוי לתקע 3 פין

99.414.6205.296.052.4153.1 96.051.4153.1

קוטר כבל מ"מצבעזרם מירבי )A(תיאורמק"טדגםסוג
RST 20i/596.051.4153.190 55014110-14שחור20שקע 5 פין
RST 20i/596.052.4153.190 55024110-14שחור20תקע 5 פין

צבעתיאורמק"טדגםסוג
RST 20i/399.906.0000.790 549400שחורקופסת סעף חד-פאזית 1 כניסה+ 3 יציאות

99.906.0000.7

צבעתיאורסוג
RST 20i/4שחורקופסת סעף 8 פתחים

צבעזרם מירבי )A(תיאורמק"טדגםסוג
RST 20i/396.030.0153.190 539253)שחור20מפצל )כניסה + 3 יציאות

96.030.0153.1

קוטר כבל מ"מצבעזרם מירבי )A(תיאורמק"טדגםסוג
RST 25 SOLAR96.031.5054.390 563150)אפור/שחור25שקע 3 פין לפנל)סולאר
RST 25 SOLAR96.032.5054.390 563151)אפור/שחור25תקע 3 פין לפנל )סולאר

RST 25I/3 SOLAR96.031.4154.390 563240)10-14אפור/שחור25שקע 3 פין  )סולאר
RST 25I/3 SOLAR96.032.4154.390 563241)10-14אפור/שחור25תקע 3 פין  )סולאר

צבעזרם מירבי )A(תיאורמק"טדגםסוג
RST 20i/596.051.5053.190 551151שחור20שקע 5 פין לפנל
RST 20i/596.052.5053.190 551251שחור20תקע 5 פין לפנל
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GST שקעים/תקעים מסדרת
שקעים ותקעים לחיבור מהיר של אינסטלציה חשמלית במבנים כגון בניני משרדים בעלי חלל פתוח, מבנים לתעשיה וכו'. 

השימוש בסדרה חוסך זמן רב בהתקנה וכן קיימת אפשרות לביצוע שינויים במהירות ובגמישות רבה.   
בזכות הפרופיל הנמוך, ניתן לחסוך מקום עי" מיקום יחידה מעל השניה במרווח מצומצם.    

סדרה זו אמינה ובטוחה מאד והמגעים מוגנים בפני נגיעה מקרית.    
הסדרה כוללת שקעים ותקעים ל- 3,4,5 פין לכבל או לפנל ומפצלים מסוגים שונים.    
ניתן לקבל יחידות מחווטות מוכנות לשימוש באורכים שונים בעלי חתך של 1.5 ממ"ר.    

צבעתיאורמק"טדגםסוג
GST 18i392.931.3053.090 717031לבןשקע 3 פין קטן

צבעתיאורמק"טדגםסוג
GST 18i392.932.3053.090 717032לבןתקע 3 פין קטן

צבעתיאורמק"טדגםסוג
GST 18i392.931.3053.190 717131שחורשקע 3 פין קטן

צבעתיאורמק"טדגםסוג
GST 18i392.932.3053.190 717132שחורתקע 3 פין קטן

92.931.3053.0

92.931.3053.1

92.932.3053.0

92.932.3053.1

92.032.8758.1

92.030.1053.1

92.032.9658.1

 92.030.6053.1

צבעתיאורמק"טדגםסוג
GST 18i392.032.8758.190 729006שחורתקע 3 פין לפנל בורג

צבעתיאורמק"טדגםסוג
GST 18i392.032.9658.190 729008שחורתקע 3 פין לפנל קפיץ

צבעתיאורמק"טדגםסוג
GST 18i392.031.8758.090 729004לבןשקע 3 פין לפנל בורג
GST 18i392.032.9658.090 729007לבןתקע 3 פין לפנל קפיץ
GST 18i392.031.9658.090 729010לבןשקע 3 פין לפנל קפיץ
GST 18i392.031.9658.190 729011שחורשקע 3 פין לפנל קפיץ

צבעתיאורמק"טדגםסוג
GST 18i392.030.1053.190 711053T שחורמפצל 3 פין
GST 18i392.030.1053.090 711050 T לבןמפצל 3 פין
GST 18i392.030.6053.090 711130F לבןמפצל 3 פין
GST 18i392.030.6053.1 90 711131F שחורמפצל 3 פין
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צבעתיאורמק"טדגםסוג
GST 18i492.944.3053.190 716554שחורתקע 4 פין
GST 18i492.943.3053.090 716713 לבןשקע 4 פין
GST 18i492.944.3053.090 716714לבןתקע 4 פין
GST 18i492.042.9658.190 716658שחורתקע  4 פין לפנל

GST05.587.3156.190 716991שחוראינטלוק ארוך
GST05.587.3156.090 716990לבןאינטלוק ארוך

צבעתיאורמק"טדגםסוג
GST 18i4  92.943.3053.190 716553 שחורשקע 4 פין

צבעתיאור
שחוראינטרלוק ארוך
לבןאינטרלוק ארוך

05.587.3156.1

92.944.3053.192.943.3053.1

 ST שקעים/תקעים מסדרת
סדרת שקעים ותקעים הכוללים 2,3,4,5,6,7 פין, עם אפשרות להתקנה לכבל או לפנל.   

קיימת אפשרות לחיבור עם תפס או ללא תפס, כאשר ניתן לקבל חיבור יחיד או כפול עבור כל פין.   
הסדרה מתאימה למוליכים בעלי חתך של 0.5-0.25 ממ"ר, כאשר המגעים מוגנים מפני נגיעה מקרית.  

 

צבעתיאורמק"טדגםסוג
ST 17/2 )250V/400V/6A(93.741.1958.090 725341אפורשקע 2 פין
ST 17/2 )250V/400V/6A(93.742.1958.090 725342אפורתקע 2 פין

93.742.1958.093.741.1958.0

צבעתיאורמק"טדגםסוג
ST 18/3S )250V/16A(93.732.4750.090 712800ירוקתקע 3 פין + תפס
ST 18/3B )250V/16A(93.731.4750.090 712802ירוקשקע 3 פין + תפס
ST 18/3B)250V/16A(93.731.4253.090 712803שחורשקע 3 פין + תפס
ST 18/3S )250V/16A(93.732.4353.090 713307שחורתקע 3 פין + תפס
ST 18/3S )250V/16A(93.032.9053.090 719999שחורתקע  3 פין לפנל
ST 18/3S )250V/16A(93.732.4350.090 712810לבןתקע 3 פין + תפס
ST 18/3B )250V/16A(93.731.4250.090 712815לבןשקע 3 פין  + תפס
ST 18/3B )250V/16A(93.031.9058.090 714458לבןשקע  3 פין לפנל
ST 18/3S )250V/16A(93.032.9058.090 720000לבןתקע  3 פין לפנל
ST 18/3B )250V/16A(93.731.3350.090 720001 לבןשקע  3 פין
ST 18/3S )250V/16A(93.732.3350.090 720002 לבןתקע  3 פין

93.732.4353.093.731.4253.0
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צבעתיאורמק"טדגםסוג
ST 18/4S )250V/400V/16A(93.732.4853.090 714482שחורתקע 4 פין + תפס
ST 18/4B )250V/400V/16A(93.731.4953.090 714491שחורשקע 4 פין + תפס
ST 18/4B )250V/400V/16A(93.731.4850.090 720003לבןשקע 4 פין+ תפס
ST 18/4S )250V/400V/16A(93.732.4850.090 720004לבןתקע 4 פין + תפס

צבעתיאורמק"טדגםסוג
ST 18/5 )250V/400V/16A(93.931.3653.090 723653שחורשקע 5 פין + תפס
ST 18/5 )250V/400V/16A(93.932.4553.0 90 723655שחורתקע 5 פין + תפס

צבעתיאורמק"טדגםסוג
ST 18/7 )250V/400V/16A(93.931.5153.090 720020חום/שחורשקע  7 פין + תפס
ST 18/7 )250V/400V/16A(93.932.5053.090 720021חום/שחורתקע  7 פין + תפס

93.732.4853.093.731.4953.0

ספקי כח

 81.000.6120.0 81.000.6130.081.000.6140.0

מתח )V(זרם )A(גודל )מ"מ(תיאורמק״טדגם
1142.524-28 * 88.5 * 43.5ספק כח לפס דין 350002 81.000.6120.090

123.6522.5-28.5 * 123.6 * 63.2ספק כח לפס דין  350005 81.000.6130.090 
123.61022.5-28.5 * 123.6 * 83ספק כח לפס דין 350010 81.000.6140.090 
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מערכת GESIS NRG עם הפס הגמיש לחיבור בטוח, מהיר וחסכוני
,gesis NRG אינסטלציה חשמלית מעולם לא הייתה פשוטה, גמישה, בטוחה ומהירה יותר כמו במערכת

פרי פיתוחה של חברת WIELAND מגרמניה.
המערכת מורכבת מפס שטוח גמיש, תלת פאזי, שעליו מתקינים את יחידות הזנה, בהתאם לצורך.

מסדרת  מהירים  מחברים  באמצעות  פאזיים  תלת  או  פאזיים  חד  לצרכנים  בקלות  להתחבר  ניתן  ההזנה  מיחידות 
GST18i3. השיטה מייתרת את השימוש בכמות גדולה של כבלים וקופסאות פיצול והופכת את כל האינסטלציה 

למסודרת יותר. מיועד ללקוח שמחפש פתרונות גמישים ומהירים בתחום האינסטלציה החשמלית.

יחידת הזנה 
יחידת ההזנה מתאימה לכבלים מסוג NYM בעלי שטח חתך של עד 6 ממ"ר.

יחידת ההזנה כוללת strain relief  אינטגרלי.

כבל שטוח
הכבל השטוח קיים ב 2 חתכים: 2.5 ממ"ר ו 4 ממ"ר ובשלושה צבעים: ירוק ושחור)כוח( למתחים 250/400 וכחול 

250v + dimming כוח+פיקוד( למתח(

גמישות בבחירת הפאזה
לפני חיבור בין יחידת ההזנה התלת פאזית לצרכן חד פאזי, ניתן לקבוע בקלות את הפאזה שתסופק לצרכן וזאת ע"י 

שינוי מיקום הבורג ביחידת ההזנה, ללא צורך בפירוק היחידה מהכבל השטוח.

אפשרויות התקנה
בחלק התחתון של יחידת ההזנה ישנם 4 חורים המאפשרים התקנת היחידה על קיר, תקרה או תעלה. )כדאי לשים כאן 

תמונה קטנה של בכבל בתוך תעלת הרשת(

נעילה אינטגרלית
ביציאות מיחידת ההזנה, קיימת נעילה אינטגרלית בחיבור לשקעים ותקעים מסדרת GST18i3, כדי להבטיח חיבור 

אמין ולהימנע מניתוק לא רצוי. 

DIMMING
ישנו כבל שטוח בצבע כחול ומתאם מסדרת GST18i5 המשלבים כוח ופיקוד ומתאימים לחיבור ושליטה של גופי 

תאורה. 

חלונית בקרה
ביחידת ההזנה ישנה חלונית שקופה דרכה ניתן לראות איזו פאזה מחוברת למחבר מסדרת GST18i3 וזאת גם כאשר 

הכיסוי של היחידה סגור.

NEW

 מיועד ללקוח שמחפש פתרונות גמישים ומהירים בתחום 
האינסטלציה החשמלית
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JAPAN

לצורכי  מקסימלית  דאגה  דיגלה  על  חברת IDEC חרטה 
הלקוח, תוך הקפדה על איכות וקדמה טכנולוגית. 

ודוגלת  ובקרה  פיקוד  ציוד  בפיתוח וייצור  מתמחה  החברה 
והן בחיי  הן בתעשייה  בין האדם למכונה  סינרגיה  ביצירת 

היום יום.

מאז הקמתה בנובמבר 1945, חברת IDEC שואפת להשיג 
פיתוח  למכונות,  אדם  בני  בין  אופטימלית  עבודה  סביבת 
התמקדות  תוך  ביותר,  המתקדמים  וטכנולוגיות  מוצרים 

בבטיחות המשתמש, איכות ואמינות. 
נמשך  האוטומציה  עתיד  את  להוביל   IDEC של  האתגר 
ומשאבי  נצבר,  ידע  הטכנולוגיות,  מינוף  תוך  הפוגה,  ללא 
אנוש רבי עצמה, המציבים אותה כשותף הטוב ביותר של 

לקוחותיה ברחבי העולם.

תוך הקפדה ללא פשרות על איכות ואמינות מוצריה, מספקת 
בקרים  מסילה,  לפס  ותושבות  פקוד  ממסרי   IDEC חברת 
בטיחות  ציוד  מ"מ,   22 פקוד  ציוד  בקרה,  צגי  מתוכנתים, 

כגון, לחצני חירום, ציוד פיקוד, קוצבי זמן ועוד.
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       A לחצנים ומנורות מסדרת
לחצנים קוטר 8 מ"מ  

מתחצבעסוג פעולהתיאורמק״טדגם
 AL8M-M11-R44 640000 אדוםרגעילחצן מואר לד עגול

יש להוסיף נגד למנורה

5V DC: 150Ω, 1/2W

6V DC: 200Ω, 1/2W

12V DC: 510Ω, 1/2W

24V DC: 1.1KΩ, 1/2W

 AL8M-M11-G44 640001 ירוקרגעילחצן מואר לד עגול
 AL8M-M11-Y44 640002 צהוברגעילחצן מואר לד עגול
AL8M-M11-A44 640003 כתוםרגעילחצן מואר לד עגול

AL8M-M11-W44 640004 לבןרגעילחצן מואר לד עגול
AL8M-A11-R44 640005 אדוםנתפסלחצן מואר לד עגול
AL8M-A11-G44 640006 ירוקנתפסלחצן מואר לד עגול
AL8M-A11-Y44 640007 צהובנתפסלחצן מואר לד עגול
AL8M-A11-A44 640008 כתוםנתפסלחצן מואר לד עגול
AL8M-A11-W44 640009 לבןנתפסלחצן מואר לד עגול

AL8M

לחצנים ומנורות סימון קוטר 12 מ"מ  

מתחצבעסוג פעולהתיאורמק״טדגם
AL2Q-M21-R44 640231אדוםרגעילחצן מואר לד מרובע

יש להוסיף נגד למנורה

5V DC: 150Ω, 1/2W

6V DC: 200Ω, 1/2W

12V DC: 510Ω, 1/2W

24V DC: 1.1KΩ, 1/2W

AL2Q-M21-G44 640232ירוקרגעילחצן מואר לד מרובע
AL2Q-M21-Y44 640233צהוברגעילחצן מואר לד מרובע

AL2Q-M21-W44 640235לבןרגעילחצן מואר לד מרובע

AL2Q-A21-A44 640247 כתוםנתפסלחצן מואר לד מרובע
AL2Q-P1-R44 640491אדוםמנורת סימון מרובע
AL2Q-P1-G44 640492ירוקמנורת סימון מרובע
AL2Q-P1-A44 640493כתוםמנורת סימון מרובע

     AL2H-M21-A44 640303כתוםרגעילחצן מואר לד מלבני
     AL2H-M21-R44 640450אדוםרגעילחצן מואר לד מלבני
     AL2H-M21-G44 640451ירוקרגעילחצן מואר לד מלבני
     AL2H-M21-W44 640455לבןרגעילחצן מואר לד מלבני
     AL2H-A21-R44 640460אדוםנתפסלחצן מואר לד מלבני
     AL2H-A21-G44 640461ירוקנתפסלחצן מואר לד מלבני
     AL2H-A21-A44 640462כתוםנתפסלחצן מואר לד מלבני

AL2M-M11-R44 640510אדוםרגעילחצן מואר לד עגול
AL2M-M11-A44 640515כתוםרגעילחצן מואר לד עגול
AL2M-M11-G44 640520ירוקרגעילחצן מואר לד עגול
AL2M-M11-Y44 640525צהוברגעילחצן מואר לד עגול
AL2M-A11-A44 640540כתוםנתפסלחצן מואר לד עגול
AL2M-A11-R44 640550אדוםנתפסלחצן מואר לד עגול
AL2M-A11-G44 640560ירוקנתפסלחצן מואר לד עגול

AL2H AL2M AL2Q
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לחצנים ומנורות סימון קוטר 16 מ"מ 

מתחצבעסוג פעולהתיאורמק״טדגם
AL2M-P1-R44 640481אדוםמנורת סימון עגולה
AL2M-P1-G44 640482ירוקמנורת סימון עגולה

      AL2M-P1-W44 640485לבןמנורת סימון עגולה

מתחצבעסוג פעולהתיאורמק״טדגם
 AL6Q-M24-R44 640850 24אדוםרגעילחצן מואר לד מרובעV
AL6Q-M24-G44 640852 24ירוקרגעילחצן מואר לד מרובעV
AL6Q-M24-Y44 640854 24צהוברגעילחצן מואר לד מרובעV
AL6Q-A24-R44 64086024אדוםנתפסלחצן מואר לד מרובעV
AL6Q-A24-G44 64086224ירוקנתפסלחצן מואר לד מרובעV
AL6Q-A24-Y44 64086424צהובנתפסלחצן מואר לד מרובעV

       AL6Q-P4-G44 64001124ירוקמנורת סימון לד מרובעתV
   AL6Q-P3-R44 64002012אדוםמנורת סימון לד מרובעתV
AL6Q-P3-W44 64002512לבןמנורת סימון לד מרובעתV

 AL6M-M23-R44 64122012אדוםרגעילחצן מואר לד עגולV
AL6M-M23-G44 64122112ירוקרגעילחצן מואר לד עגולV
AL6M-M23-Y44 64122312צהוברגעילחצן מואר לד עגולV

AL6M-M23-W44 64122412לבןרגעילחצן מואר לד עגולV

AL6H AL6M AL6Q AB6E-3BV01PRM

)המשך טבלה מעמוד קודם(            

מתחצבעסוג פעולהתיאורמק״טדגם
AL6M-M24-R44 64204024אדוםרגעילחצן מואר לד עגולV
AL6M-M24-G44 64204124ירוקרגעילחצן מואר לד עגולV
AL6M-M24-Y44 64204224צהוברגעילחצן מואר לד עגולV
AL6M-M24-A44 64204324כתוםרגעילחצן מואר לד עגולV
AL6M-M24-W44 64204424לבןרגעילחצן מואר לד עגולV
AL6M-A24-R44 642060 24אדוםנתפסלחצן מואר לד עגולV
AL6M-A24-G44 642061 24ירוקנתפסלחצן מואר לד עגולV
AL6M-A24-Y44 642062 24צהובנתפסלחצן מואר לד עגולV
AL6M-A24-A44 642063 24כתוםנתפסלחצן מואר לד עגולV
AL6M-A24-W44 642064 24לבןנתפסלחצן מואר לד עגולV

AL6M-P3-R44 641004 12אדוםמנורת סימון לד עגולהV
       AL6M-P3-G44 641005 12ירוקמנורת סימון לד עגולהV

AL6M-P3-A44 641006 12כתוםמנורת סימון לד עגולהV
AL6H-M23-R44 64402012אדוםרגעילחצן מואר לד מלבניV

 AL6H-M23-G44 64402112ירוקרגעילחצן מואר לד מלבניV
AL6H-A23-R44 64403012אדוםנתפסלחצן מואר לד מלבניV
AL6H-A23-G44 64403112ירוקנתפסלחצן מואר לד מלבניV
AL6H-M24-R44 64404024אדוםרגעילחצן מואר לד מלבניV
AL6H-M24-G44 64404124ירוקרגעילחצן מואר לד מלבניV
AL6H-M24-A44 64404224כתוםרגעילחצן מואר לד מלבניV
AL6H-M24-Y44 64404324צהוברגעילחצן מואר לד מלבניV

AL6H-M24-W44 64404424לבןרגעילחצן מואר לד מלבניV
AL6H-A24-R44 64405024אדוםנתפסלחצן מואר לד מלבניV
AL6H-A24-G44 64405124ירוקנתפסלחצן מואר לד מלבניV
AL6H-A24-A44 64405224כתוםנתפסלחצן מואר לד מלבניV
AL6H-A24-Y44 64405324צהובנתפסלחצן מואר לד מלבניV

AL6H-A24-W44 64405424לבןנתפסלחצן מואר לד מלבניV
AL6H-P4-R44 64401024אדוםמנורת סימון לד מלבניתV
AL6H-P4-G44 64401124ירוקמנורת סימון לד מלבניתV
AL6H-P4-A44 64401224כתוםמנורת סימון לד מלבניתV
AL6H-P4-Y44 64401324צהובמנורת סימון לד מלבניתV

AL6H-P4-W44 64401424לבןמנורת סימון לד מלבניתV
AB6E-3BV02PTRM44 681110 2 לחצן פטריה נתפס בעל

מגעים סגורים
אדום

)המשך טבלה מעמוד קודם(            
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בוררים קוטר 16 מ"מ     

תיאורמק״טדגם
AS6M-2Y2C-UM44 693030בורר 2 מצבים עגול

AS6M-3Y244 693050בורר 3 מצבים עגול
AS6M-31Y244 693131)בורר 3 מצבים עגול )קבוע+קפיצי מימין
AS6H-2Y2P44 693150בורר 2 מצבים מלבני

AS6H-3Y2P44 693170בורר 3 מצבים מלבני
AS6Q-33Y244 693332בורר 3 מצבים מרובע קפיצי

 AS6M-2K2A44 694040בורר מפתח 2 מצבים עגול
AS6M-2KT2BC44 694071)בורר מפתח 2 מצבים עגול )מפתח יוצא במצב שמאלי

AS6M-3K2A44 694130בורר מפתח 3 מצבים עגול
AS6M-3K2B44 694150)בורר מפתח 3 מצבים עגול )מפתח יוצא במצב אמצעי או שמאלי
AS6M-3K2D44 694190)בורר מפתח 3 מצבים עגול )מפתח יוצא במצב אמצעי
AS6H-2K2A44 694630בורר מפתח 2 מצבים מלבני
AS6H-3K2A44 694730בורר מפתח 3 מצבים מלבני
AS6H-3K2B44 694750)בורר מפתח 3 מצבים מלבני )מפתח יוצא במצב שמאלי
AS6H-3K2D44 694790)בורר מפתח 3 מצבים מלבני )מפתח יוצא במצב אמצעי

    AS6Q-2KT1AP44 697110)בורר מפתח 2 מצבים מרובע )מגע אחד
    AS6Q-2KT2AP44 697130)בורר מפתח 2 מצבים מרובע )שני מגעים

AS6H-2K AS6H-3Y2AS6M-2K AS6H-2YAS6Q-2K AS6Q-2Y

     A אביזרים לסדרת

תיאורמק״טדגם
 AL-C6V44 650001בסיס לחיבור למעגל מודפס

 AL-C644 650002בסיס להלחמה
 LA9Z-S61B44 679710אביזר להתקנה שטוחה עגול
LA9Z-S81B44 679711אביזר להתקנה שטוחה מלבן

AL-KH244 679820מגן לחצן 12 מ"מ מלבני
AL-K244 679823מגן לחצן 12 מ"מ עגול

         AL-DH644 679992כיסוי מגן ללחצן 16 מ"מ מלבני
        AL-KH6P44 679993כיסוי מגן ללחצן 16 מ"מ מלבני נפתח 110 מעלות

AL K6S44 679994כיסוי מגן ללחצן 16 מ"מ עגול נפתח 180 מעלות קפיצי
         AL K6P44 679995 כיסוי מגן ללחצן 16 מ"מ עגול נפתח 90 מעלות

HAAV-2744 679998שלט למפסק חרום

AL-C6 AL-C6V LA9Z-S61B AL-K6S
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         AP מנורות סימון לד מסדרת

מתחצבעעדשהקוטר )מ"מ(מק״טדגם
AP8 M166-R44 5080616אדוםשטוחה8 מ"מV DC

 AP8 M166-G44 508062ירוקשטוחה8 מ"מ
 AP8 M166-A44 508063כתוםשטוחה8 מ"מ
AP8 M166-Y44 508064צהובשטוחה8 מ"מ

AP8 M166-W44 508065לבןשטוחה8 מ"מ
AP8 M111-R44 50812112אדוםשטוחה8 מ"מV DC
AP8 M111-G44 508122ירוקשטוחה8 מ"מ
AP8 M111-A44 508123כתוםשטוחה8 מ"מ
AP8 M111-Y44 508124צהובשטוחה8 מ"מ

AP8 M111-W44 508125לבןשטוחה8 מ"מ
AP8 M122-R44 50824124אדוםשטוחה8 מ"מV DC
AP8 M122-G44 508242ירוקשטוחה8 מ"מ
AP8 M122-A44 508243כתוםשטוחה8 מ"מ
AP8 M122-Y44 508244צהובשטוחה8 מ"מ

AP8 M122-W44 508245לבןשטוחה8 מ"מ
AP8 M266-R44 5090616אדוםקמורה8 מ"מV DC
AP8 M266-G44 509062ירוקקמורה8 מ"מ
AP8 M266-A44 509063כתוםקמורה8 מ"מ
AP8 M266-Y44 509064צהובקמורה8 מ"מ

AP8 M266-W44 509065לבןקמורה8 מ"מ

AP8M1-G AP8M2-R

מתחצבעעדשהקוטר )מ"מ(מק״טדגם
AP8 M211-R44 50912112אדוםקמורה8 מ"מV DC
AP8 M211-G44 509122ירוקקמורה8 מ"מ
AP8 M211-A44 509123כתוםקמורה8 מ"מ

 AP8 M211-W44 509125לבןקמורה8 מ"מ
AP8 M222-R44 50924124אדוםקמורה8 מ"מV DC
AP8 M222-G44 509242ירוקקמורה8 מ"מ
AP8 M222-A44 509243כתוםקמורה8 מ"מ
AP8 M222-Y44 509244צהובקמורה8 מ"מ

AP8 M222-W44 509245לבןקמורה8 מ"מ

מתחצבעעדשהקוטר )מ"מ(מק״טדגם
AP1 M166-R44 5100616אדוםשטוחה10 מ"מV DC
AP1 M166-G44 510062ירוקשטוחה10 מ"מ
AP1 M166-A44 510063כתוםשטוחה10 מ"מ
AP1 M166-W44 510065לבןשטוחה10 מ"מ

AP1M1-A AP1M2-Y

)המשך טבלה מעמוד קודם(            
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מתחצבעעדשהקוטר )מ"מ(מק״טדגם
AP1 M111-R44 51012112אדוםשטוחה10 מ"מV DC
AP1 M111-G44 510122ירוקשטוחה10 מ"מ
AP1 M111-A44 510123כתוםשטוחה10 מ"מ
AP1 M111-Y44 510124צהובשטוחה10 מ"מ

AP1 M111-W44 510125לבןשטוחה10 מ"מ
AP1 M122-R44 51024124אדוםשטוחה10 מ"מV DC
AP1-M122-G44 510242ירוקשטוחה10 מ"מ
AP1 M122-A44 510243כתוםשטוחה10 מ"מ
AP1 M122-Y44 510244צהובשטוחה10 מ"מ

AP1 M122-W44 510245לבןשטוחה10 מ"מ
AP1 M266-R44 5110616אדוםקמורה10 מ"מV DC
AP1 M266-G44 511062ירוקקמורה10 מ"מ
AP1 M266-Y44 511064צהובקמורה10 מ"מ

AP1 M266-W44 511065לבןקמורה10 מ"מ
AP1 M211-R44 51112112אדוםקמורה10 מ"מV DC
AP1 M211-G44 511122ירוקקמורה10 מ"מ
AP1 M211-A44 511123כתוםקמורה10 מ"מ
AP1 M211-Y44 511124צהובקמורה10 מ"מ

AP1 M211-W44 511125לבןקמורה10 מ"מ
AP1 M222-R44 51124124אדוםקמורה10 מ"מV DC
AP1 M222-G44 511242ירוקקמורה10 מ"מ
AP1 M222-A44 511243כתוםקמורה10 מ"מ
AP1 M222-Y44 511244צהובקמורה10 מ"מ

AP1 M222-W44 511245לבןקמורה10 מ"מ

)המשך טבלה מעמוד קודם(            

מתחצבעעדשהקוטר )מ"מ(מק״טדגם
AP2 M166-R44 5120616אדוםשטוחה12 מ"מV DC
AP2 M166-G44 512062ירוקשטוחה12 מ"מ
AP2 M166-A44 512063כתוםשטוחה12 מ"מ
AP2 M166-Y44 512064צהובשטוחה12 מ"מ

AP2 M166-W44 512065לבןשטוחה12 מ"מ
AP2 M111-R44 51212112אדוםשטוחה12 מ"מV DC
AP2 M111-G44 512122ירוקשטוחה12 מ"מ
AP2 M111-A44 512123כתוםשטוחה12 מ"מ
AP2 M111-Y44 512124צהובשטוחה12 מ"מ

AP2 M111-W44 512125לבןשטוחה12 מ"מ
AP2 M122-R44 51224124אדוםשטוחה12 מ"מV DC
AP2 M122-G44 512242ירוקשטוחה12 מ"מ
AP2 M122-A44 512243כתוםשטוחה12 מ"מ
AP2 M122-Y44 512244צהובשטוחה12 מ"מ

AP2 M122-W44 512245לבןשטוחה12 מ"מ
AP2 M266-R44 5130616אדוםקמורה12 מ"מV DC
AP2 M266-G44 513062ירוקקמורה12 מ"מ
AP2 M266-A44 513063כתוםקמורה12 מ"מ
AP2 M266-Y44 513064צהובקמורה12 מ"מ

AP2 M266-W44 513065לבןקמורה12 מ"מ

AP2M1-Y AP2M2-R
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מתחצבעעדשהקוטר )מ"מ(מק״טדגם
AP2 M211-R44 51312112אדוםקמורה12 מ"מV DC
AP2 M211-G44 513122ירוקקמורה12 מ"מ
AP2 M211-A44 513123כתוםקמורה12 מ"מ
AP2 M211-Y44 513124צהובקמורה12 מ"מ

AP2 M211-W44 513125לבןקמורה12 מ"מ
AP2 M222-R44 51324124אדוםקמורה12 מ"מV DC
AP2 M222-G44 513242ירוקקמורה12 מ"מ
AP2 M222-A44 513243כתוםקמורה12 מ"מ
AP2 M222-Y44 513244צהובקמורה12 מ"מ

AP2 M222-W44 513245לבןקמורה12 מ"מ

)המשך טבלה מעמוד קודם(            

          TW ציוד 22 מ"מ מסדרת
לחצנים לא מוארים     

צבעמגעיםרגעי/נתפסתיאורמק״טדגם
      ABW 110-B44 401010אחד פתוחאחד פתוחרגעיעגול שטוח
      ABW 110-Y44 401011אחד פתוחאחד פתוחרגעיעגול שטוח
      ABW 110-R44 401012אחד פתוחאחד פתוחרגעיעגול שטוח
      ABW 110-G44 401013אחד פתוחאחד פתוחרגעיעגול שטוח
      ABW 111-Y44 401021ירוקפתוח+סגוררגעיעגול שטוח
      ABW 101-R44 401022אדוםאחד סגוררגעיעגול שטוח
      ABW 101-G44 401023ירוקאחד סגוררגעיעגול שטוח
      ABW 201-R44 401024אדוםאחד סגוררגעיעגול מוגבה
     ABQW 111-R44 401032אדוםפתוח+סגוררגעיריבוע שטוח
     ABQW 111-G44 401035ירוקפתוח+סגוררגעיריבוע שטוח
      AOW 111-R44 401132אדוםפתוח+סגורנתפסעגול שטוח
ABW 311-R)29(44 404032אדוםפתוח+סגוררגעיפטריה
ABW 401-R)40(44 405010אדוםאחד סגוררגעיפטריה
ABW 410-G)40(44 405132ירוקאחד פתוחרגעיפטריה

ABW1 ABW4
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סוג צבעמגעיםתיאורמק״טדגם
נורית

עם ממיר 
110V DC

חיבור עם שנאי
ישיר

מתח

  ALW 29911-A44 431101להזמנה כתוםפתוח+סגורלחצן רגעי
בנפרד

vבהתאם לנורית

ALW 29911-R44 431102להזמנה אדוםפתוח+סגורלחצן רגעי
בנפרד

vבהתאם לנורית

ALW 29911-G44 431103להזמנה ירוקפתוח+סגורלחצן רגעי
בנפרד

vבהתאם לנורית

ALW-223611DR44 431104לדאדוםפתוח+סגורלחצן רגעיv230V AC
ALW 223611DG44 431107לדירוקפתוח+סגורלחצן רגעיv230V AC
ALW 223611DA44 431109לדכתוםפתוח+סגורלחצן רגעיv230V AC
ALW21611DDR44 431501לדאדוםפתוח+סגורלחצן רגעיv110V DC
ALW21611DDY44 431505לדצהובפתוח+סגורלחצן רגעיv110V DC

AOLW2B9911-G44 441103להזמנה ירוקפתוח+סגורלחצן נתפס
בנפרד

vבהתאם לנורית

AOLW2B9911-A44 441106להזמנה כתוםפתוח+סגורלחצן נתפס
בנפרד

vבהתאם לנורית

לחצנים מוארים     

ALW/AOLW

צבעמתחחיבור ישירעם שנאיעם ממיר 110V DCסוג נורהמק״טדגם

      APW1236R44 421040ליבוןv230V ACאדום
      APW1236A44 421041ליבוןvכתום
      APW1236G44 421044ליבוןvירוק

APW-1116DG44 421053לדv110V ACירוק
APW-1116DY44 421054לדvצהוב
APW-1116DA44 421055לדvכתום
APW-1116DR44 421105לדvאדום

APW-1116R44 421110ליבוןv110V ACאדום
APW-1116G44 421111ליבוןvירוק

APW-1116A44 421112ליבוןvכתום

     APW 199-R44 422102הזמנה בנפרדvאדוםבהתאם לנורית

     APW 199-G44 422103הזמנה בנפרדvירוקבהתאם לנורית

     APW 199-Y44 422104הזמנה בנפרדvצהובבהתאם לנורית

     APW 199-A44 422105הזמנה בנפרדvכתוםבהתאם לנורית

     APW 199-W44 422106הזמנה בנפרדvלבןבהתאם לנורית

APW 1236DR44 423205לדv230V ACאדום

APW 1236DG44 423207לדvירוק

APW 1236DA44 423209לדvכתום

APW 1236DY44 423211לדvצהוב

     APW מנורת סימון

APW
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בוררים      

צבעמתחמגעיםתיאורמק״טדגם
        ASW-21144 4610121-2 פתוח+סגורבורר

ASW-2K1144 4610421-2 פתוח+סגורבורר מפתח
ASW-211144 4620121-2 פתוח+סגורבורר קפיצי

ASW-2K11144 4620421-2 פתוח+סגורבורר מפתח קפיצי
        ASW-32044 4630111-0-2 שניים פתוחיםבורר

צבעמתחחיבור ישירעם שנאיעם ממיר 110V DCסוג נורהמק״טדגם

   APW-1B236D-R44 423255לדv230V ACאדום

   APW-1B236D-G44 423257לדvירוק

     APW 1386-G44 423381ליבוןv380V ACירוק

     APW 1486D-G44 423482לדv480V ACירוק

     APW 1486D-W44 423483לדvלבן

     APW 1486D-Y44 423484לדvצהוב

APW-116DD-R44 427010לדv110V DCאדום

APW-116DD-G44 427020לדvירוק

APW-116DD-A44 427030לדvכתום

ASLW2 ASW2 ASW2K

)המשך טבלה מעמוד קודם(            

צבעמתחמגעיםתיאורמק״טדגם
       ASW-2K2044 4630401-0 שניים פתוחיםבורר מפתח

ASW-3K2044 4630411-0-2 שניים פתוחיםבורר מפתח
 ASW-312044 4640111-0-2 )שניים פתוחיםבורר קפיצי )צד ימין

      ASW-31K2044 4660221-0-2 )שניים פתוחיםבורר מפתח קפיצי )צד ימין
ASW-332044 4660111-0-2 )שניים פתוחיםבורר קפיצי )שני כיוונים

  ASLW-29911-R44 4710021-2 אדוםבהתאם לנוריתפתוח+סגורבורר מואר
  ASLW-29911-G44 4711011-2 ירוקבהתאם לנוריתפתוח+סגורבורר מואר

מפסקי חרום )פיטריה(   

מגעיםתיאורמק״טדגם
AVW302R)29(    44 411031שניים סגוריםמפסק פיטריה אדום

AVW 311-R)29(44 411032פתוח+סגורמפסק פיטריה אדום
AVLW3B9922-R)29(   44 459129שניים פתוחים+שניים סגוריםמפסק פיטריה אדום מואר

AVW 402-R)40(  44 411102שניים סגוריםמפסק פטריה אדום
AVW 402-Y)40(44 411112שניים סגוריםמפסק פטריה צהוב
AVW 411-R)40(44 411132פתוח+סגורמפסק פטריה אדום
AVW 402-R)40(  44 411165שניים סגוריםמפסק פטריה אדום

AVLW49911-R)40(44 459141פתוח+סגורמפסק פטריה אדום מואר

AVLW4 AVW4 AVW3

)המשך טבלה מעמוד קודם(            
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תיאורמק״טדגם
 TW-VLC44 490202כיסוי אחורי למגע
HW-VL344 490203כיסוי אחורי למנורה - טראפו
HW-VL444 490204כיסוי אחורי ללחצן מואר
APS-PVL44 490205כיסוי אחורי למנורה - ישיר

HW9Z-KL144 490310כיסוי מגן שקוף הניתן לנעילה
         HW-C0144 499901 מגע פתוח
         HW-C1044 499910מגע סגור

 LSTD-1R44 51800112 אדוםV AC/DC נורית לד ביונט
 LSTD-1G44 51800312 ירוקV AC/DC נורית לד ביונט

 LSTD-1A44 51800512 כתוםV AC/DC נורית לד ביונט

LSTD-1Y44 51800712 צהובV AC/DC נורית לד ביונט

LSTD-1W44 51800912 לבןV AC/DC נורית לד ביונט

 LSTD-2RP44 51998124 אדוםV AC/DC נורית לד ביונט

LSTD-2G44 51998224 ירוקV AC/DC נורית לד ביונט

LSTD-2A44 51998324 כתוםV AC/DC נורית לד ביונט

 LSTD-2PW44 51998424 צהובV AC/DC נורית לד ביונט

  LSTD-2W44 51998524 לבןV AC/DC נורית לד ביונט

        HWAV-2744 481920שלט למפסק פטריה

      FB1W-111Y44 481950קופסת זיווד לאביזר קוטר 22 מ"מ

 HW9Z-KG144 490161כיסוי הגנה אובלי למפסק פטריה

     TW אביזרים לסדרת

TW-VLC HW-VL3 HW9Z-KL1 FB1W-11Y HW9Z-KG1

          YW ציוד 22 מ"מ מסדרת
מנורות סימון לד     

מתחצבעמק״טדגם
 YW1P-1BUQ4R-UM 24V44 39024524אדוםV AC/DC
YW1P-1BUQ4G-UM 24V44 390247ירוק
YW1P-1BUQ4A-UM 24V44 390249כתום

YW1P-1BUQM3R-UM 230V44 392305 230אדוםV AC
YW1P-1BUQM3G-UM 230V44 392307ירוק

YW1P-1BUQM3A-UM 23044 392309כתום
YW1P-1BEQM3G-UM 230AC/DC44 392315230ירוקV AC/DC

YW1P-1BEHYW1P-1BE
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מגעיםתיאורמק״טדגם

YW1B-V4E11R44 394552אחד פתוח+אחד סגורמפסק פיטריה אדום
YW1B-V4E21R44 394553שניים פתוח+אחד סגורמפסק פיטריה אדום

מפסקי חרום )פיטריה(    

צבעמגעיםרגעי/נתפסתיאורמק״טדגם
YW1B-M1E10B44 394012שחוראחד פתוחרגעילחצן רגעי לא מואר
YW1B-M1E10G44 394013ירוקאחד פתוחרגעילחצן רגעי לא מואר
YW1B-M1E10R44 394014אדוםאחד פתוחרגעילחצן רגעי לא מואר
YW1B-M1E11B44 394112שחוראחד פתוח+אחד סגוררגעילחצן רגעי לא מואר
YW1B-M1E11G44 394113ירוקאחד פתוח+אחד סגוררגעילחצן רגעי לא מואר
YW1B-M1E11R44 394114אדוםאחד פתוח+אחד סגוררגעילחצן רגעי לא מואר
YW1B-A1E10B44 394132שחוראחד פתוחנתפסלחצן נתפס לא מואר
YW1B-A1E10G44 394133ירוקאחד פתוחנתפסלחצן נתפס לא מואר
YW1B-A1E10R44 394134אדוםאחד פתוחנתפסלחצן נתפס לא מואר
YW1B-A1E11B44 394152שחוראחד פתוח+אחד סגורנתפסלחצן נתפס לא מואר
YW1B-A1E11G44 394153ירוקאחד פתוח+אחד סגורנתפסלחצן נתפס לא מואר
YW1B-A1E11R44 394154אדוםאחד פתוח+אחד סגורנתפסלחצן נתפס לא מואר

לחצנים לא מוארים     

YW1B-M1YW1B-V4

מגעיםתיאורמק״טדגם

YW1S-2E1044 3942600-1 אחד פתוחבורר
YW1S-2E1144 3942611-2 פתוח+סגורבורר
YW1S-3E2044 3942621-0-2 שניים פתוחיםבורר

YW1K-2AE1144 3942511-2 פתוח+סגורבורר מפתח
YW1K-3AE2044 3942521-0-2 שניים פתוחיםבורר מפתח
YW1K-2BE1044 3942500-1 אחד פתוחבורר מפתח

בוררים       

YW1K YW1S
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מתחסוג נוריתצבעמגעיםתיאורמק״טדגם
YW1L-M2E10Q4A44 39421224לדכתוםאחד פתוחלחצן רגעי מוארV AC/DC
YW1L-M2E10Q4G44 39421324לדירוקאחד פתוחלחצן רגעי מוארV AC/DC
YW1L-M2E10Q4R44 39421424לדאדוםאחד פתוחלחצן רגעי מוארV AC/DC

YW1L-M2E10QM3A44 394202230לדכתוםאחד פתוחלחצן רגעי מוארV/240V AC/DV
YW1L-M2E10QM3G44 394203230לדירוקאחד פתוחלחצן רגעי מוארV/240V AC/DV
YW1L-M2E10QM3R44 394204230לדאדוםאחד פתוחלחצן רגעי מוארV/240V AC/DV

YW1L-A2E10Q4A44 39423224לדכתוםאחד פתוחלחצן נתפס מוארV AC/DC
YW1L-A2E10Q4G44 39423324לדירוקאחד פתוחלחצן נתפס מוארV AC/DC
YW1L-A2E10Q4R44 39423424לדאדוםאחד פתוחלחצן נתפס מוארV AC/DC

YW1L-A2E10QM3A44 394222230לדכתוםאחד פתוחלחצן נתפס מוארV/240V AC/DV
YW1L-A2E10QM3G44 394223230לדירוקאחד פתוחלחצן נתפס מוארV/240V AC/DV
YW1L-A2E10QM3B44 394224230לדאדוםאחד פתוחלחצן נתפס מוארV/240V AC/DV

לחצנים מוארים     

תיאורמק״טדגם

LSED-1A44 39493012 כתומהV AC/DC נורת לד
LSED-1G44 39493112 ירוקהV AC/DC נורת לד
LSED-1R44 39493212 אדומהV AC/DC נורת לד
LSED-2A44 39494024 כתומהV AC/DC נורת לד
LSED-2G44 39494124 ירוקהV AC/DC נורת לד
LSED-2R44 39494224 אדומהV AC/DC נורת לד

LSED-M3A44 394950230/240 כתומהV AC/DC נורת לד
LSED-M3G44 394951230/240 ירוקהV AC/DC נורת לד
LSED-M3R44 394952230/240 אדומהV AC/DC נורת לד
YW-E10P44 394910מגע פתוח
YW-E01P44 394901מגע סגור

     YW אביזרים לסדרת

YW1LLSED

קוצבי זמן       
      GE1A סדרת

תחום זמניםזרם המגעיםמתח הפעלהמק״טדגם
 GE1A-B10MAD2444 28102424V AC/DC5A1S - 10M
 GE1A-B10MA10044 281100100V-110V AC5A
 GE1A-B10MA22044 281220220V-240V AC5A
 GE1A-B30MAD2444 28202424V AC/DC5A3S - 30M
 GE1A-B30MA10044 282100100V-110V AC5A
 GE1A-B30MA22044 282220220V-240V AC5A
 GE1A-B10HAD2444 28302424V AC/DC5A1M - 10H
 GE1A-B10HA10044 283100100V-110V AC5A
 GE1A-B10HA22044 283220220V-240V AC5A
 GE1A-B30HAD2444 28402424V AC/DC5A3M - 30H
 GE1A-B30HA10044 284100100V-110V AC5A
 GE1A-B30HA22044 284220220V-240V AC5A

קוצבי הזמן בסדרה GE1A מבצעים השהייה בהפעלה, ובעלי מגע מידי
+ מושהה )8 פינים עגולים(.      

        

        

GT1 A
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תיאורמק״טדגם
SR2P-05C44 112950בסיס 8 פין לפס מסילה

SR6P-M08G44 370048בסיס 8 פין התקנה לפנל
GE9Z-AD44 285000מתאם להתקנה לפנל

אביזרי עזר      

      GT3 סדרת
קוצבים רב תחומיים     

תחום זמניםמגע מחליףמתח הפעלהמק״טדגם )אנאלוגי 8 פין(
     GT3A-1AF2044 350220100V-240V AC0.1 שניה עד 180 שעותמושהה
     GT3A-2AF2044 351020100V-240V ACמושהה+מיידי
     GT3A-3AF2044 351024100V-240V AC  שני מושהים
     GT3A-2AD2444 35202424V AC/DCמושהה+מיידי

בקוצבים בהם יש מגע מושהה, ישנן 4 אפשרויות שונות של הפעלה:

השהייה בהפעלה.      On Delay
הפעלה מיידית לפרק זמן קצוב.     Interva On
מחזורי סימטרי - מגע משנה מצבו החל מהמחזור   Cycle off

                      השני.    
מחזורי סימטרי - מגע משנה מצבו החל מהמחזור   Cycle on

                      הראשון.     

בקוצבים בהם ישנו מגע מיידי, מגע זה מתנהג כממסר רגיל. כלומר ,עם 
קבלת מתח ההפעלה הוא משנה מצבו, ועם הפסקת המתח הוא חוזר

למצב סטטי.      

SR6P-M08GSR2P-05C

GT3 A

  )OFF DELAY( קוצבי זמן - השהייה בניתוק

תחום זמניםמגע מחליףמתח הפעלהמק״טדגם )אנאלוגי 8 פין(
 GT3F-1AF2044 360220100V-240V AC0.05 שניות ועד 600 שניותשני מושהים
 GT3F-1AD2444 36102424V AC/DCשני מושהים

     GT3F-2AF2044 362220100V-240V ACשני מושהים
     GT3F-2AD2444 36242424V AC/DCשני מושהים

קוצבי הזמן בסדרה זו מבצעים השהייה בניתוק ללא צורך במתח עזר.  

        

        

קוצב זמן מחזורי     

תחום זמניםמתח הפעלהמק״טדגם )אנאלוגי 8 פין(
 GT3W-A11 AD24N44 36312424V AC/DC0.1 שניות ועד 6 שעות
 GT3W-A11 AF20N44 363220100V-240V AC

GT3 W/F
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תיאורמק״טדגם
SR2P-05C44 112950בסיס 8 פין לפס מסילה

SR6P-M08G44 370048בסיס 8 פין עבור התקנה לפנל
RTB-GO144 239401מתאם להתקנה לפנל

פתח עבור התקנה לפנל 45X45 מ"מ

אביזרי עזר      

SR2P-05C SR6P-M08G

ממסרים נשלפים        

       10A ממסרים לזרם עד RR סדרת

ממסרים תוצרת חברת IDEC IZUMI מיפן ידועים באיכותם הבלתי מתפשרת ובאורך חיים ארוך במיוחד.   
     

סדרת הממסרים RR היא בעלת פינים עגולים.     
RR2P ממסר 8 פין בעל שני מגעים מחליפים.    
RR3PA ממסר 11 פין בעלי שלושה מגעים מחליפים.   

      RR2P סדרת ממסרי

מתח )AC(תיאורמק״טדגם
לדלחצן

    RR2P-UC AC1244 112123v--12
 RR2P-ULCAC1244 112124vv
    RR2P-ULAC1244 112125--v
    RR2P-UCAC2444 112133v--24

RR2P-ULCAC2444 112134vv
    RR2P-UCAC4844 112143v--48
  RR2P-ULCAC4844 112144vv

מתח )AC(תיאורמק״טדגם
לדלחצן

   RR2P-UCAC11044 112163v--110
 RR2P-ULCAC11044 112164vv

RR2P-ULAC11544 112165--v115
   RR2P-UCAC23044 112173v--230
 RR2P-ULCAC24044 112174vv240

RR2P
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מתח )DC(תיאורמק״טדגם
לדלחצן

     RR2P-UCDC644 112213v--6
    RR2P-UCDC1244 112223v--12
 RR2P-ULCDC1244 112224vv

    RR2P-UCDC2444 112233v--24
  RR2P-ULCDC2444 112234vv
    RR2P-UCDC4844 112243v--48
  RR2P-ULCDC4844 112244vv

   RR2P-UCDC11044 112263v--110
  RR2P-ULCDC11044 112264vv

תיאורמק״טדגם
SR2P-05U44 1129058 פין

      SR2P-05C44 1129508 פין מוגן בפני נגיעה מקרית

בסיסים       

SR2P

סדרת ממסרי RR3P      )המשך טבלה מעמוד קודם(            

מתח )AC(תיאורמק״טדגם
לדלחצן

    RR3PA-UAC1244 113121----12
 RR3PA-ULCAC1244 113124vv
   RR3PA-UCAC2444 113133v--24
 RR3PA-ULCAC2444 113134vv
    RR3PA-UAC4844 113141----48

   RR3PA-UCAC4844 113143v--
 RR3PA-ULCAC4844 113144vv

  RR3PA-UCAC11044 113163v--110
RR3PA-ULCAC11044 113164vv
RR3PA-ULCAC12044 113165vv120
  RR3PA-UCAC23044 113173v--230
RR3PA-ULCAC24044 113174vv240

מתח )DC(תיאורמק״טדגם
לדלחצן

   RR3PA-UCDC1244 113223v--12
 RR3PA-ULCDC1244 113224vv
   RR3PA-UCDC2444 113233v--24
 RR3PA-ULCDC2444 113234vv
    RR3PA-UDC4844 113242----48

   RR3PA-UCDC4844 113243v--
 RR3PA-ULCDC4844 113244vv

 RR3PA-ULCDC11044 113264----110

תיאורמק״טדגם
SR3P-05U44 11390511 פין

   SR3P-05C44 11395011 פין מוגן בפני נגיעה מקרית

בסיסים       

SR3P
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פינים שטוחים       10A ממסרים לזרם עד RH סדרת

סדרת ממסרי RH1B מגע מחליף אחד )5 פין(   

מתח )AC(תיאורמק״טדגם
דיודהלדלחצן

     RH1B-UAC1244 121121------12
     RH1B-UAC2444 121131------24

     RH1B-ULAC2444 121133--v--
    RH1B-UAC12044 121163------120
   RH1B-ULAC12044 121165--v--

מתח )DC(תיאורמק״טדגם
לפנלדיודהלדלחצן

      RH1B-UDC644 121211--------6
     RH1B-UDC1244 121221--------12
     RH1B-DDC1244 121222----v--
     RH1B-LDC1244 121223--v----

    RH1B-ULDC2444 121224--v----24
RH1B-UDDC2444 121226----v--

     RH1B-UDC2444 121231--------
     RH1B-UDC4844 121232--------48
     RH1B-LDC4844 121234--v----

RH1B

בסיסים       

תיאורמק״טדגם
SH1B-05U44 1219055 פין לפס דין
SH1B-05C44 1219505 פין לפס דין מוגן מפני נגיעה מקרית

SH1B-5144 1219515 פין לפנל
SH1B-6244 1219625 פין למעגל מודפס

SH1B

  RH2B 2 מגעים מחליפים )8 פין(     סדרת ממסרי

מתח )AC(תיאורמק״טדגם
לפנלדיודהלדלחצן

  RH2B-ULCAC1244 123130vv12
    RH2B-UCAC1244 123132v
    RH2B-UCAC2444 123133v24
  RH2B-ULCAC2444 123134vv
    RH2B-UCAC4844 123145v48
  RH2B-ULCAC4844 123146vv

   RH2B-UCAC11044 123163v110
 RH2B-ULCAC11044 123164vv
   RH2B-UTAC11044 123165v
   RH2B-UCAC22044 123173v220
   RH2B-UTAC23044 123175v230
 RH2B-ULCAC24044 123174vv240

RH2B
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)המשך טבלה מעמוד קודם(      

מתח )DC(תיאורמק״טדגם
לפנלדיודהלדלחצן

     RH2B-UDC644 1232126
     RH2B-UCDC644 123213v
     RH2B-UDC1244 12322112
     RH2B-DDC1244 123222v

    RH2B-UCDC1244 123223v
  RH2B-ULCDC1244 123224vv
    RH2B-UTDC1244 123225v

RH2B-UDDC2444 123226v24
    RH2B-UCDC2444 123233v
  RH2B-ULCDC2444 123234vv
    RH2B-UTDC2444 123235v
    RH2B-ULDC2444 123237v

   RH2B-ULDDC2444 123238vv
    RH2B-UCDC4844 123243v48
  RH2B-ULCDC4844 123244vv
 RH2B-ULCDC11044 123264vv110
   RH2B-UTDC11044 123265v

תיאורמק״טדגם
SH2B-05U44 1239058 פין לפס דין

   SH2B-05C44 1239508 פין לפס דין
מוגן מפני נגיעה מקרית

SH2B-5144 1239518 פין לפנל

בסיסים       

SH2B

 RH3B 3 מגעים מחליפים )11 פין(סדרת ממסרי

מתח )AC(תיאורמק״טדגם
לפנלדיודהלדלחצן

    RH3B-UCAC2444 125133v24
  RH3B-ULCAC2444 125134vv

   RH3B-UCAC11044 125163v110
  RH3B-ULCAC11044 125164vv

RH3B-UCAC22044 125173v220
 RH3B-ULCAC23044 125174vv

מתח )DC(תיאורמק״טדגם
לפנלדיודהלדלחצן

     RH3B-UDC1244 12522012
     RH3B-DDC1244 125222v
  RH3B-ULCDC1244 125224vv
     RH3B-DDC2444 125226v24

    RH3B-UCDC2444 125233v
  RH3B-ULCDC2444 125234vv
    RH3B-UCDC4844 125243v48
   RH3B ULCDC4844 125244vv
   RH3B UCDC11044 125263v110

בסיסים       

תיאורמק״טדגם
SH3B-05U44 12590511 פין לפס דין

      SH3B-05C44 12595011 פין לפס דין מוגן מפני נגיעה מקרית
       SH3B-6244 125962למעגל מודפס

SH3B RH3B-U
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 RH4B 4 מגעים מחליפים )14 פין(  סדרת ממסרי

מתח )AC(תיאורמק״טדגם
לפנלדיודהלדלחצן

    RH4B-UCAC2444 127133 v24
   RH4B-ULCAC2444 127134 vv
   RH4B-UCAC11044 127163v110
 RH4B-ULCAC11044 127164vv
   RH4B-UCAC23044 127173v230
 RH4B-ULCAC24044 127174vv240

RH4B

תיאורמק״טדגם
SH4B-05U44 12790514 פין לפס דין

     SH4B-05C44 12795014 פין לפס דין
מוגן מפני נגיעה מקרית

        SH4B-5144 12795114 פין לפנל
  SH4B-6244 12796214 פין למעגל מודפס

בסיסים       

)המשך טבלה מעמוד קודם(     

מתח )DC(תיאורמק״טדגם
לפנלדיודהלדלחצן

     RH4B-ULDDC644 127206vv6
     RH4B-DDC1244 127210v12
  RH4B-ULCDC1244 127212vv

 RH4B-LDDC1244 127218vv
RH4B-UDDC2444 127226v24

    RH4B-UCDC2444 127233v
  RH4B-ULCDC2444 127234vv
    RH4B-LDDC2444 127239vv
    RH4B-UCDC4844 127243v48
  RH4B-ULCDC4844 127244vv

  RH4B-ULCDC11044 127264vv110

SH4B
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       5A ממסרים לזרם עד RY סדרת
סדרת הממסרים RY היא בעלת פינים שטוחים.     
ממסר 8 פין בעל שני מגעים מחליפים )3 אמפר(      RY2S
ממסר 14 פין בעל ארבעה מגעים מחליפים )5 אמפר(     RY4S

      RY2S סדרת ממסרי

מתח )AC(תיאורמק״טדגם
דיודהלדלחצן

     RY2S-LAC1244 129125v12
     RY2S-UAC2444 12913324
     RY2S-LAC2444 129135v

    RY2S-LAC11044 130235v110
    RY2S-UAC12044 129163120

  RY2S-ULCAC12044 129165vv
    RY2S-UAC23044 130236230

מתח )DC(תיאורמק״טדגם
לפנלדיודהלדלחצן

     RY2S-UDC1244 13022312
     RY2S-LDC1244 130224v

    RY2S-UDDC1244 130345v
     RY2S-UDC2444 13023124
    RY2S-ULDC2444 130233v
    RY2S-UDDC2444 130346v
    RY2S-ULDC4844 130238v48
     RY2S-UDC4844 130246

RY2S

תיאורמק״טדגם
SY2S-05U44 1309058 פין לפס דין

       SY2S-05C44 1309508 פין לפס דין מוגן מפני נגיעה מקרית
        SY2S-5144 1309518 פין לפנל

SH1B-6244 1219628 פין למעגל מודפס

בסיסים       

SY2S

      RY4S סדרת ממסרי

מתח )AC(תיאורמק״טדגם
לפנלדיודהלדלחצן

  RY4S-ULC AC1244 133124vv12
    RY4S-UC AC2444 133133v24
  RY4S-ULC AC2444 133134vv
    RY4S-UC AC4844 133143v48
  RY4S-ULC AC4844 133144vv

   RY4S-UC AC11044 133163v110
 RY4S-ULC AC11044 133164vv

RY4S-UC AC22044 133173v220
 RY4S-ULC AC24044 133174vv240

מתח )DC(תיאורמק״טדגם
לפנלדיודהלדלחצן

      RY4S-U DC644 1332066
    RY4S-UC DC1244 133223v12
  RY4S-ULC DC1244 133224vv12
    RY4S-UC DC2444 133233v24
  RY4S-ULC DC2444 133234vv24
RY4S-ULD DC2444 133363vv24

    RY4S-UC DC4844 133243v48
  RY4S-ULC DC4844 133244vv48

  RY4S-ULC DC11044 133268vv110
   RY4S-LD DC12544 133370vv125

תיאורמק״טדגם
SY4S-05U44 13390514 פין לפס דין

    SY4S-05C44 13395014 פין לפס דין מוגן מפני נגיעה מקרית
SY4S-5144 13395114 פין לפנל
SY4S-6144 13396114 פין למעגל מודפס

    SY4S-6244 13396214 פין למעגל מודפס

בסיסים       

SY4S RY4S
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        RU סדרת

סדרת הממסרים RU היא בעלת פינים שטוחים.     
    )10A ממסרים בעלי 8 פינים שטוחים )לזרם עד  RU2S
    )6A ממסרים בעלי 14 פינים שטוחים )לזרם עד  RU4S

      RU2S סדרת ממסרי

מתח )AC(תיאורמק״טדגם
דגלון דיודהלדלחצן

      RU2S-A22044 137174vvv220V-240V
      RU2S-A2444 137134vvv24V

      RU2S-A11044 137164vvv110V

מתח )DC(תיאורמק״טדגם
דגלון דיודהלדלחצן

       RU2S-D1244 137224vvv12
       RU2S-D2444 137234vvv24

      RU2S-DD2444 137237vvvv
       RU2S-D4844 137244vvv48

      RU2S-DD4844 137247vvvv
      RU2S-D11044 137248vvv110

תיאורמק״טדגם
    SM2S-05C44 137950בסיס 8 פין מוגן מפני נגיעה מקרית

בסיסים       בסיסים              RU4S סדרת ממסרי

מתח )AC(תיאורמק״טדגם
דגלוןדיודהלדלחצן

       RU4S-A2444 136134vvv24V
   RU4S-A11044 136164vvv110V-120V

      RU4S-A22044 136174vvv220V-240V

מתח )DC(תיאורמק״טדגם
דגלוןדיודהלדלחצן

RU4S-D1244 136224vvv12
       RU4S-D2444 136234vvv24

      RU4S-DD2444 136237vvvv
 RU4S-D4844 136244vvv48

      RU4S-DD4844 136247vvvv
RU4S-DD11044 136248vvvv110

RU4S RU2SSM2S-05CSY4S-05C

תיאורמק״טדגם
SY4S-05U44 13390514 פין לפס דין

    SY4S-05C44 13395014 פין לפס דין מוגן מפני נגיעה מקרית
SY4S-5144 13395114 פין לפנל
SY4S-6144 13396114 פין למעגל מודפס

    SY4S-6244 13396214 פין למעגל מודפס
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        RJ סדרת

סדרת הממסרים RJ היא בעלת פינים שטוחים.     
    )12A ממסרים בעלי 5 פינים שטוחים )לזרם עד  RJ1S
    )8A ממסרים בעלי 8 פינים שטוחים )לזרם עד  RJ2S
         

      RJ1S סדרת ממסרי

מתח )AC(תיאורמק״טדגם
דיודהלד

RJ1S-C-A2444 13913124V
RJ1S-CL-A2444 139135v

    RJ1S-C-A11044 139161110V
  RJ1S-CL-A11044 139165v
    RJ1S-C-A23044 139171230V
  RJ1S-CL-A23044 139175v

מתח )DC(תיאורמק״טדגם
דיודהלד

     RJ1S-C-D1244 13922112V
RJ1S-CL-D1244 139225v

     RJ1S-C-D2444 13923124V
 RJ1S-CL-D2444 139235v

תיאורמק״טדגם
      SJ1S-07L44 139950עם נעילה RJ1S בסיס ל

סדרת ממסרי RJ2S      בסיסים       

מתח )AC(תיאור מק״טדגם
דיודהלד

  RJ2S-C-A24-UM44 14013124V
 RJ2S-CL-A24-UM44 140135v
 RJ2S-C-A110-UM44 140161110V
RJ2S-CL-A110-UM44 140165v
 RJ2S-C-A230-UM44 140171230V
RJ2S-CL-A230-UM44 140175v

RJ2S SJ1S RJ1SSJ2S-07L SJ2S-61

תיאורמק״טדגם
      SJ2S-07L44 140950עם נעילה RJ2S בסיס ל

   SJ2-6144 140954למעגל מודפס RJ2S בסיס ל

בסיסים       

מתח )DC(תיאור מק״טדגם
דיודהלד

  RJ2S-C-D12-UM44 14022112V
 RJ2S-CL-D12-UM44 140225v
  RJ2S-C-D24-UM44 14023124V
 RJ2S-CL-D24-UM44 140235v

    RJ2S-CD-D2444 140238v
 RJ2S-CLD D2444 140239vv

   RJ2S-CL-D10044 140265v100V-110V
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)LATCH( ממסרי תפיסה

ממסרים בעלי שני סלילים (SET, RESET) ושני מגעים מחליפים.  
המגע משנה את מצב קבלת המתח באחד מהסלילים, ונשאר במצב זה כל עוד לא קיבל מתח בסליל השני והופסק המתח לסליל הראשון.

)אין למתג את שני הסלילים בו זמנית(.            
            

)LATCH RELAY( ממסר תפיסה - RR2KP סדרת
לזרם עד 10A )פין עגול 11(        

מתח )AC(תיאורמק״טדגם
    RR2KP-U AC2444 14213024ממסר תפיסהV

   RR2KP-U AC11044 142140110ממסר תפיסהV
   RR2KP-U AC12044 142145120ממסר תפיסהV
   RR2KP-U AC23044 142170230ממסר תפיסהV

מתח )DC(תיאורמק״טדגם
לחצן

   RR2KP-U DC2444 14223024ממסר תפיסהV
  RR2KP-UC DC2444 142231ממסר תפיסה כולל לחצן כפול לשינוי מצב המגע ידנית
     RR2KP-U DC4844 14224848ממסר תפיסהV
  RR2KP-UC DC4844 142249ממסר תפיסה כולל לחצן כפול לשינוי מצב המגע ידנית

    RR2KP-U DC12544 142250125ממסר תפיסהV

RR2KP

מק״טדגם
SR3P-05C44 113950

אביזרי עזר - בסיס     

SR3P

)LATCH RELAY( ממסר תפיסה - RY2KS סדרת
       3A לזרם עד
       

מתח )AC(תיאור מק״טדגם
    RY2KS-U AC2444 15213024ממסר תפיסהV
   RY2KS-U AC12044 152135120ממסר תפיסהV

מתח )DC(תיאורמק״טדגם
לחצן

    RY2KS-U DC1244 15222012ממסר תפיסהV
    RY2KS-U DC2444 15223024ממסר תפיסהV
     RY2KS-U DC4844 15224848ממסר תפיסהV
   RY2KS-UC DC4844 152249ממסר תפיסה כולל לחצן כפול לשינוי מצב המגע ידנית

מק״טדגם
SY4S-05C44 133950
SY4S-05U44 133905

בסיסים       
)10 פין שטוח( 

SY4S RY2KS
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פיוז חצי אוטומטי מסדרת NRF להתקנה לפנל    

זרםתיאורמק״טדגם
  NRF110W-300MA44 809115 300מפסק חצי אוטומטMA
  NRF110W-500MA44 809125 500מפסק חצי אוטומטMA

     NRF110W-1A44 809135 1מפסק חצי אוטומטA
     NRF110W-2A44 809145 2מפסק חצי אוטומטA
     NRF110W-3A44 809155 3מפסק חצי אוטומטA
     NRF110W-5A44 809165 5מפסק חצי אוטומטA
     NRF110W-8A44 809170 8מפסק חצי אוטומטA
    NRF110W-10A44 809175 10מפסק חצי אוטומטA
    NRF110W-15A44 809185 15מפסק חצי אוטומטA

      NRF210-1A44 810101 1מפסק חצי אוטומטי עם אפשרות להפסקה ידניתA
      NRF210-5A44 810105 5מפסק חצי אוטומטי עם אפשרות להפסקה ידניתA
      NRF210-8A44 810108 8מפסק חצי אוטומטי עם אפשרות להפסקה ידניתA

     NRF210-10A44 810110 10מפסק חצי אוטומטי עם אפשרות להפסקה ידניתA
     NRF210-15A44 810115 15מפסק חצי אוטומטי עם אפשרות להפסקה ידניתA

תיאורמק״טדגם
          NRF D44 809195תפס לפס מסילה

אביזר עזר             

NRF

     RV8H מהדקי ממסר מסדרת

מתחתיאורמק״טדגם
     RV8H-L-D2444 15302424מהדק ממסרV DC

  RV8H-L-AD444 15302524מהדק ממסרV AC/DC
   RV8H-L-AD4844 15302848מהדק ממסרV AC/DC

 RV8H-L-AD11044 153035110מהדק ממסרV AC/DC
 RV8H-L-AD22044 153040220מהדק ממסרV-240V AC/DC

תיאורמק״טדגם
     SV9Z-J20B44 153045גשור 20 פין שחור
    SV9Z-J20W44 153046גשור 20 פין אפור
    SV9Z-J20S44 153047גשור 20 פין כחול

     SV9Z-PW1044 153050סימוניות

אביזרים למהדק ממסר            

RV8H-L-D24 SV9Z-J20S
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מה בסדרה? 

• מפסקים מוארים ולא מוארים
• בוררים עם וללא מפתח

• מנורות סימון

נתונים כללים

• קוטר קדח בפנל 22.3 מ"מ
IEC 60947-5-1 תואם לתקן •

-25°C+60°C  טמפרטורת עבודה: מפסקים לא מוארים •
  -25°C+55°C  מפסקים מוארים ומנורות סימון                     

IP65 ;IP66 ;IP67 :דרגת אטימות בחלק הקדמי של הפנל •
• זרם מגעים מרבי 10 אמפר

סדרת מפסקים ומנורות סימון מתוצרת IDEC להתקנה שטוחה, עם דגש על עיצוב  מודרני שלא בא 
על חשבון הבטיחות.

בטיחות
מערכת ניתוק מגעים המבוססת על פעולה כפולה 

שחרור  המגעים מגוף המפסק מחייב פעולה כפולה של לחיצה וסיבוב.
הפעולה הכפולה מבטיחה אי שחרור מקרי של נעילת המגעים וכך מגבירה את הבטיחות ומקטינה את הסיכוי לתקלות.

ניתן לראות את מיקומו של פין הנעילה, במבט מתוך הפנל וכך לדעת האם התקנת המגעים נעשתה כראוי.
פין הנעילה משולב בכיסוי הגנה המונע ממנו להשתחרר באופן בלתי מבוקר.

מגעים מוגנים בפני נגיעה מקרית
המגעים הינם בדרגת אטימות IP20 המבטיחים הגנה בפני נגיעה מקרית ללא צורך באביזר נוסף.

עיצוב
עיצוב נקי בעל פרופיל נמוך במיוחד – 2.5 מ"מ בלבד

סדרת ה CW מעניקה מראה נקי ומודרני ללוח ההפעלה של המכונה או של לוח הבקרה.
תודות לפרופיל הדק, הסיכוי ללחיצה מקרית פוחת.

מידת העומק של המפסק קצרה במיוחד: רק 39.9 מ"מ, המאפשרת התקנה גם במכונות קטנות וגם לפנלים או קופסאות זיווד בעלי עומק נמוך.
ניתן לקבל עם טבעת כסופה או טבעת שחורה.

סדרת CW להתקנה שטוחה
NEW
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TAIWAN

לייצור  מובילה  חברה  היא   TAIWAN METERS חברת 
 30 מ-  למעלה  ניסיון של  עם  זרם,  ומשני  מדידה  מכשירי 
שנה. החברה מייצרת את מוצריה באיכות גבוהה, העומדים 

בתקנים המובילים המקובלים.

מדידה  מכשירי  מייצרת   TAIWAN METERS חברת 
, למשנה  ו-72X72 מ"מ  אנלוגיים, בגדלים 96X96 מ"מ 
לזרמים  זרם  ומשני  מחוגים,  ושלושה  ביקוש  שיא  זרם, 

.20A-3200A
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מכשירי מדידה לפנל     
   BE 96  דגם

מתח )V(זרם )A(תיאורמק״טדגם
BE 9669 196500500מד מתחV AC
BE 9669 2400055מד זרם ישיר לקו A
BE 9669 24001010מד זרם ישיר לקו A
BE 9669 24001515מד זרם ישיר לקו A
BE 9669 24002020מד זרם ישיר לקו A
BE 9669 290010  10/5מד זרם A
BE 9669 290020  20/5מד זרם A
BE 9669 290025  25/5מד זרם A
BE 9669 290030  30/5מד זרם/A
BE 9669 290040  40/5מד זרם A
BE 9669 290050  50/5מד זרם A
BE 9669 290060  60/5מד זרם A
BE 9669 290080  80/5מד זרם A
BE 9669 290100  100/5מד זרם A
BE 9669 290150  150/5מד זרם A
BE 9669 290200  200/5מד זרם A
BE 9669 290250  250/5מד זרם A
BE 9669 290300  300/5מד זרם A
BE 9669 290400  400/5מד זרם A
BE 9669 290500  500/5מד זרם A
BE 9669 290600  600/5מד זרם A
BE 9669 290800  800/5מד זרם A
BE 9669 291000  1000/5מד זרם A

מתח )V(זרם )A(תיאורמק״טדגם
BE 9669 291200  1200/5מד זרם A
BE 9669 291250  1250/5מד זרם A
BE 9669 291600  1600/5מד זרם A
BE 9669 292000  2000/5מד זרם A
BE 9669 292500  2500/5מד זרם A

   BE 72 דגם

מתח )V(זרם )A(תיאורמק״טדגם
BE 7269 720000500מד מתח A AC
BE 7269 72002020/5מד זרם A
BE 7269 72002525/5מד זרם A
BE 7269 72003030/5מד זרם A
BE 7269 72004040/5מד זרם A
BE 7269 72005050/5מד זרם A
BE 7269 72006060/5מד זרם A
BE 7269 72007575/5מד זרם A
BE 7269 72008080/5מד זרם A
BE 7269 720100100/5מד זרם A
BE 7269 720150150/5מד זרם A
BE 7269 720200200/5מד זרם A
BE 7269 720250250/5מד זרם A
BE 7269 720300300/5מד זרם A
BE 7269 720400400/5מד זרם A
BE 7269 720500500/5מד זרם A
BE 7269 720600600/5מד זרם A
BE 7269 720800800/5מד זרם A
BE 7269 7210001000/5מד זרם A

BE 96 10A BE 96 500V BE 96 200/5A

)המשך טבלה מעמוד קודם(            

BE 72 60/5A BE 72 500V
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משני זרם         
  CTP 30/11 דגם

זרם )A(תיאורמק״טדגם
CTP 30/1169 91002020/5משנה  זרם A
CTP 30/1169 91003030/5משנה  זרם A
CTP 30/1169 91004040/5משנה  זרם A
CTP 30/1169 91005050/5משנה  זרם A
CTP 30/1169 91006060/5משנה  זרם A
CTP 30/1169 91007575/5משנה  זרם A
CTP 30/1169 91008080/5משנה  זרם A
CTP 30/1169 910100100/5משנה  זרם A
CTP 30/1169 911150150/5משנה  זרם A
CTP 30/1169 911200200/5משנה  זרם A
CTP 30/1169 911250250/5משנה  זרם A

CTP 3069 919999מתאם לפס מסילה

  CTP 40/11 דגם

זרם )A(תיאורמק״טדגם
 CTP 40/1169 920300300/5משנה  זרם A
 CTP 40/1169 920400400/5משנה  זרם A
 CTP 40/1169 920500500/5משנה  זרם A
 CTP 40/1169 920600600/5משנה  זרם A

CTP 4069 929999מתאם לפס מסילה

CTP 30/11CTP 40/11

מתח )V(זרם )A(תיאורמק״טדגם
BE 7269 7212001200/5מד זרם A
BE 7269 7212501250/5מד זרם A
BE 7269 7215001500/5מד זרם A
BE 7269 7216001600/5מד זרם A
BE 7269 7220002000/5מד זרם A
BE 7269 7225002500/5מד זרם A 

  CTP 60/12 דגם

זרם )A(תיאורמק״טדגם
 CTP 60/1269 940800800/5משנה זרם A
 CTP 60/1269 9410001000/5משנה זרם A
 CTP 60/1269 9412501250/5משנה זרם A
 CTP 60/1269 9416001600/5משנה זרם A

  CTP 80/1 2 דגם

זרם )A(תיאורמק״טדגם
CTP 80/1269 9510001000/5משנה זרם A
CTP 80/1269 9512001200/5משנה זרם A
CTP 80/1269 9512501250/5משנה זרם A
CTP 80/1269 9515001500/5משנה זרם A
CTP 80/1269 9516001600/5משנה זרם A
CTP 80/1269 9520002000/5משנה זרם A

CTP 60/12CTP 80/12

)המשך טבלה מעמוד קודם(            

CTP 30/11CTP 40/11CTP 50/12CTP 60/12CTP 80/12

A787898110126
B4747615656
C6.66.66.66.66.6
D3535454040
E5757676262
F7171817676
G3131415165
H3333424957
K3141476181
L4444516886

M62627486104
N1111131313
O2121213131
P2631315161
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ASTRAGAL.CO.ILASTRAGAL.CO.IL

  CTP 100/31 דגם

זרם )A(תיאורמק״טדגם
CTP 100/3169 9612001200/5משנה זרם A

CTP 100/3169 9615001500/5משנה זרם A
CTP 100/3169 9616001600/5משנה זרם A
CTP 100/3169 9620002000/5משנה זרם A
CTP 100/3169 9625002500/5משנה זרם A
CTP 100/3169 9632003200/5משנה זרם A CTP 100/31
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SPAIN

Saci היא מהחברות המובילות באירופה לייצור ציוד מדידה 
והצרכים  הדרישות  והבנת   , לקוחותיה  עם  ההדוק  הקשר 
המשתנים של השוק, ממצבים את Saci כיצרנית מובילה של 

ציוד הנדרש לשיפור היעילות האנרגטית החשמלית.

 Mr. Domingo Serrano הוקמה בשנת 1941 על ידי Saci
במדריד ואת ראשית דרכה החלה כיצרנית מכוונים ומכשירים 

לתחום התעופה.
בסוף שנות הארבעים, ולאחר מלחמת העולם השנייה, החלה 
התעשייתי  לתחום  ובדיקה  מדידה  מכשור  לייצר  החברה 

והמסחרי, תחום בו היא עוסקת עד היום.

Saci מייצרת מוצרים ופתרונות ברמת איכות דיוק ואמינות 
גבוהים. 

החברה מתמחה בתחום מכשירי המדידה האנלוגיים, מכשירי 
מדידה דיגיטליים, 

משני זרם, מתמרים, מוני אנרגיה ובקרי רשת.

.
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מכשירי מדידה 
מכשירי מדידה מסוג ברזל נע  

מדי זרם בעל סקלה נשלפת )חיבור למשנה זרם(   

מבנה מכשיר מסוג ברזל נע מורכב מסליל זרם המלופף סביב ברזל קבוע וברזל נע אשר מחובר למחוג הנע על ציר.
תנועת המחוג נעשית ע"י אפקט של דחיה של השדות המגנטיים בין הברזל הנע לקבוע. מכשירים מסוג זה מתאימים לקריאת מתח וזרם ישר וחילופים 
בין HZ 15-100 ותנועת המחוג משקפת קריאת TRUE RMS. חלוקת הסקאלה הינה כמעט לינארית החל מ-20% ועד הערך הסופי שלה, דבר 

המאפשר החלפת סקאלות תוך שמירה על דיוק הקריאה.  

שיטת הסקלות המתחלפות מאפשרות שינוי קל ומהיר של הסקאלה
לתחומים שונים של מדידה.     

 .)class 1.5 מדידת זרם חילופין דרך משנה זרם )סקאלה 90 מעלות, דיוק

זרם Aגודלתיאורמק״טדגם
)AC(

)V( תדירות מתח
)HZ(

הערות

 EC3VS 5A73 3500005A יש להזמין סקאלות בנפרד9615-100*96בית מד זרם
EC3VS..2X/5A73 315000יש להזמין סקאלות בנפרד96400*96בית מד זרם

זרם Aגודלתיאורמק״טדגם
)AC(

)V( תדירות מתח
)HZ(

הערות

EC4VS 5A73 4500005A יש להזמין סקאלות בנפרד7215-100*72בית מד זרם

EC3VS 5A

מדי זרם ומתח AC בגודל 96*96      

זרם Aגודלתיאורמק״טדגם
)AC(

)V( מתח)HZ( תדירות

EC3V 1A.AC73 31300196115-100*96מד זרם חילופין
EC3V 2A.AC73 31300296215-100*96מד זרם חילופין

 EC3V 4A.AC73 31300496415-100*96מד זרם חילופין
EC3V 5A.AC73 31300596515-100*96מד זרם חילופין

EC3V 10A.AC73 313010961015-100*96מד זרם חילופין
EC3V 15A.AC73 313015961515-100*96מד זרם חילופין

 EC3V 20A.AC73 313020962015-100*96מד זרם חילופין
EC3V 25A.AC73 313025962515-100*96מד זרם חילופין

 EC3V 30A.AC73 313030963015-100*96מד זרם חילופין
EC3V 40A.AC73 313040964015-100*96מד זרם חילופין
EC3V 50A.AC73 313050965015-100*96מד זרם חילופין
EC3V 60A.AC73 313060966015-100*96מד זרם חילופין

EC3V 300V73 325300960-300*96מד מתחV15-100
EC3V 500V73 325500960-500*96מד מתחV15-100

EC3V7 500V73 326500 מד מתח )כולל בורר
7 מצבים(

96*960-500V15-100

)EC3V 0-30KV )22KV/110V73 327010960-30*96מד מתחKV15-100
)EC3VS 0-4KV )3.3KV/110V73 327104960-4*96מד מתחKV15-100

)EC3V 0-9KV )6.6KV/11073 327110960-9*96מד מתחKV15-100
)EC3VS 0-15KV )11KV/110V73 327115960-15*96מד מתחKV15-100

)EC3V 0-15KV )13.2KV/110V73 327132960-15*96מד מתחKV15-100
)EC3VS 0-40KV )33KV/110V73 327140960-40*96מד מתחKV15-100
)EC3VS 0-50KV )33KV/110V73 327150960-50*96מד מתחKV15-100

)EC3VS 0-150KV )121KV/110V73 327160960-150*96מד מתחKV15-100
EC3V 250VAC73 315250960-250*96מד מתחV400

EC3V
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מדידת זרם ומתח חילופין )TRUE RMS( דרך משני זרם או ישיר לקו ללא 
   .)class 1.5 תלות בצורת הגל )סקאלה 90 מעלות, דיוק

זרם Aגודלתיאורמק״טדגם
)AC(

)V( מתח)HZ( תדירות

EC4VS 500MA73 412005720.515-100*72מד זרם חילופין
EC4V 1.5A.AC73 412015721.515-100*72מד זרם חילופין
EC4V 2.5A.AC73 412025722.515-100*72מד זרם חילופין
 EC4V   1A.AC73 41300172115-100*72מד זרם חילופין
EC4V   4A.AC73 41300472415-100*72מד זרם חילופין
EC4V   5A.AC73 41300572515-100*72מד זרם חילופין

EC4V  10A.AC73 413010721015-100*72מד זרם חילופין
EC4V  15A.AC73 413015721515-100*72מד זרם חילופין
EC4V  20A.AC73 413020722015-100*72מד זרם חילופין
EC4V  25A.AC73 413025722515-100*72מד זרם חילופין
EC4V  30A.AC73 413030723015-100*72מד זרם חילופין
EC4V  40A.AC73 413040724015-100*72מד זרם חילופין
EC4V  50A.AC73 413050725015-100*72מד זרם חילופין
EC4V  60A.AC73 413060726015-100*72מד זרם חילופין
EC4V  60V.AC73 425060720-60*72מד מתחV15-100

EC4V 0-150VAC73 425150720-150*72מד מתחV15-100
EC4V 300V.AC73 425300720-300*72מד מתחV15-100
EC4V 500V.AC73 425500720-500*72מד מתחV15-100

EC4VS

מכשירי מדידה מסוג בימטאל )דו-מתכת(   

מכשירי מדידה מסוג בימטאל לשיא ביקוש עם שני מחוגים )בעלי סקאלות מתחלפות(     

.TRUE RMS התנועה של מכשירים מסוג בימטאל מבוססת על התרחבות של שתי ספירלות בימטאליות והקריאה המתקבלת הינה
התנועה מזיזה מחוג שחור אשר מודד את הזרם המשולב במהלך החימום והמחוג השני בצבע אדום נגרר ע"י השחור אולם נשאר בערך המרבי אליו 
הוא נגרר במהלך הקריאה. מכשירים אלו מיועדים לזרם ישר וחילופין עד 1000HZ. המכשירים אינם מושפעים מזרם ישר פועם, שדות מגנטיים 

חזקים או גלים סינוסידאליים מעוותים. ניתן לשלב במכשיר אחד שיטת בימטאל ושיטה אלקטרומגנטית לצורך קריאת ערכים מידיים וממוצעים. 

שיטת הסקלות המתחלפות מאפשרות שינוי קל ומהיר של הסקאלה 
לתחומים שונים של מדידה.      

מדידת זרם חילופין ממוצע )RMS( דרך משני זרם ורישום הערך המירבי. 
     )class 2.5 סקאלה 90 מעלות, דיוק(

זרם Aגודלתיאורמק״טדגם
)AC(

תדירות 
)HZ(

הערות

BC3VS73 345000)יש להזמין סקאלות בנפרד960-1000*96בית מד זרם לשיא ביקוש )2 מחוגים

BC3VS

זרם Aגודלתיאורמק״טדגם
)AC(

תדירות 
)HZ(

הערות

BC4VS73 427000)יש להזמין סקאלות בנפרד720-1000*72בית מד זרם לשיא ביקוש )2 מחוגים
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מכשירי מדידה משולבים בימטאל וברזל נע 
לשיא ביקוש עם שלושה מחוגים )בעלי סקאלות מתחלפות(  
        
        
        

שיטת הסקלות המתחלפות מאפשרות שינוי קל ומהיר של 
הסקאלה לתחומים שונים של מדידה.    

מדידת זרם חילופין ממוצע )RMS( דרך משני זרם ,רישום הערך 
המירבי ומדידת הזרם המיידי ע"י מחוג שלישי. )סקאלה 90 
  )Class 1.5 דיוק אמפרמטר ,class 2.5 מעלות, דיוק

       

זרם Aגודלתיאורמק״טדגם
)AC(

תדירות 
)HZ(

הערות

BEC3VS73 390000)יש להזמין סקאלות בנפרד960-1000*96בית מד זרם לשיא ביקוש )3 מחוגים

BEC3V

מכשירי מדידה להתקנה על מסילת דין   

זרם Aגודלתיאורמק״טדגם
)AC(

)V( תדירות מתח
)HZ(

הערות

EC5VRS 2X/5A73 6001005A יש להזמין סקאלות בנפרד4815-100*48בית מד זרם
EC5VRS  300V.AC73 601300480-30015-100*48מד מתח
EC5VRS  500V.AC73 601500480-50015-100*48מד מתח

שיטת הסקלות המתחלפות מאפשרות שינוי קל ומהיר של 
הסקאלה  לתחומים שונים של מדידה.    

 

מדידת זרם חילופין דרך משנה זרם )סקאלה 90 מעלות, דיוק 1.5 
       .)class

EC5VRS

הערותתדירות )HZ(זרם A )AC( גודלתיאורמק״טדגם
EC5VRS 5A.AC73 600005להתקנה לפס מסילה48515-100*48מד זרם חילופין

EC5VRS  10A.AC73 600010להתקנה לפס מסילה491015-100*48מד זרם חילופין
EC5VRS  15A.AC73 600015להתקנה לפס מסילה501515-100*48מד זרם חילופין
EC5VRS  20A.AC73 600020להתקנה לפס מסילה512015-100*48מד זרם חילופין
EC5VRS  25A.AC73 600025להתקנה לפס מסילה522515-100*48מד זרם חילופין
EC5VRS  30A.AC73 600030להתקנה לפס מסילה533015-100*48מד זרם חילופין
EC5VRS  40A.AC73 600040להתקנה לפס מסילה544015-100*48מד זרם חילופין

מכשירי מדידה מסוג סליל נע )זרם ומתח ישר(  

מדי זרם בעלי סקאלה קבועה           

מכשיר מסוג סליל נע בנוי מסליל על ציר אשר נע סביב מגנט מרכזי קבוע המחובר למחט. שיטה זו מבטיחה חסינות מפני שדות מגנטיים חיצוניים 
ולכן ניתן להתקין מכשירי מדידה מסוג זה בלוחות מתכתיים ולא מתכתיים. מכשירים אלו מתאימים למדידת מתח וזרם ישר והמחט מראה את הערך 
הממוצע. הסקאלה הינה לינארית, דבר המאפשר החלפת סקאלות היכולות לייצר ערכים שונים ביחיודת מידה שונות צורה לינארית לוגריתמית או 

ריבועית.    

מדידת זרם ומתח ישר )בחיבור למתמרים ניתן לקרוא כל ערך שהוא(. 
     class 2.5 סקאלה 90 מעלות, דיוק

        

זרם Aגודלתיאורמק״טדגם
)AC(

V מתח
)DC(

      CC3V-20A.DC73 3120209620*96מד זרם
  CC3V 30A.DC73 3120309630*96מד זרם
 CC3V 10V.DC73 3240109610*96מד מתח
CC3V 15V.DC73 3240159615*96מד מתח
CC3V 25V.DC73 3240259625*96מד מתח
CC3V 30V.DC73 3240309630*96מד מתח
CC3V 50V.DC73 3240509650*96מד מתח
CC3V 60V.DC73 3240609660*96מד מתח

CC3V 100V.DC73 32410096100*96מד מתח
CC3V 150V.DC73 32415096150*96מד מתח
 CC4V 10A.DC73 4140107210*72מד זרם
 CC4V 30V.DC73 4240307230*72מד זרם

CC4V 0-150VDC73 42415072*720-150
 CC4V 0-250VDC73 42425072*720-250

CC3V
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זרם Aגודלתיאורמק״טדגם
)AC(

A מתח
)AC(

תדירות 
)HZ(

הערות

DB5RE_X5A+600V73 680050600חיבור דרך משנה זרםמד זרם/מתח דיגיטליVהתקנה לפס מסלה
DB4E_X/5A+600VAC73 700005600חיבור דרך משנה זרם72*72מד זרם/מתח דיגיטליVהתקנה לפנל

DH4F-400HZ73 70164072400*72מד תדירותHZהתקנה לפנל

מתמרים         

מתח הזנהזרם משני)MA(זרם ראשוני)A(מיפתחתיאורמק״טדגם
10/12/5/15/204-2010-40V DCמ"מ 20מתמרTC20CV  4-20 10-2073 709212 משנ"ז
20/25/30/404-2010-40V DCמ"מ 20מתמרTC20CV  4-20 20-4073 709221  משנ"ז
50/60/75/1004-2010-40V DCמ"מ 20מתמרTC20CV  4-20 50-10073 709235 משנ"ז

125/150/200/2504-2010-40V DCמ"מ 20מתמרTC20CV  4-20 125-25073 709245 משנ"ז
20/25/30/404-2010-40V DCמ"מ 30מתמרTC30CV 4-20 20-4073 709331 משנ"ז

125/150/200/2504-2010-40V DCמ"מ 30מתמרTC30CV 4-20 125-25073 709345 משנ"ז
300/400/500/6004-2010-40V DCמ"מ 40מתמרTC40CV 4-20 300-60073 709457 משנ"ז  

משני זרם              

TU20 TU40 TU125RS TUC60

מיפתחתיאורמק״טדגם
20משנה זרם TU-20 100/573 710100100/5    שנאי זרם
30משנה זרם TU-30 150/573 712150150/5   שנאי זרם

30משנה זרם TU-30 200/573 712200200/5     שנאי זרם
30משנה זרם TU-30 250/573 712250250/5    שנאי זרם
30משנה זרם TU-30 300/573 712300300/5     שנאי זרם
30משנה זרם TU-30 400/573 712400400/5     שנאי זרם
30משנה זרם TU-30 500/573 712500500/5     שנאי זרם
30משנה זרם TU-30 600/573 712600600/5     שנאי זרם

40משנה זרם TU-40 50/5 1VA73 80005050/5  שנאי זרם
40משנה זרם TU-40 60/5 1VA73 80006060/5  שנאי זרם

40משנה זרם TU-40 75/573 80007575/5     שנאי זרם
40משנה זרם TU-40 100/573 800100100/5     שנאי זרם
40משנה זרם TU-40 150/573 800150150/5    שנאי זרם
40משנה זרם TU-40 200/573 800200200/5    שנאי זרם
40משנה זרם TU-40 250/573 800250250/5     שנאי זרם
40משנה זרם TU-40 300/573 800300300/5      שנאי זרם
40משנה זרם TU-40 500/573 800500500/5     שנאי זרם
40משנה זרם TU-40 600/573 800600600/5     שנאי זרם
40משנה זרם TU-40 800/573 800800800/5     שנאי זרם
60משנה זרם TUC60 600/573 803600600/5    שנאי זרם

60משנה זרם TUC60 800/573 803800800/5    שנאי מדידה
60משנה זרם TUC60 1000/573 8041001000/5   שנאי מדידה

מכשירי מדידה דיגיטלי     

TC20CV TC40CV

DB4E
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מיפתחתיאורמק״טדגם
60משנה זרם TUC60 1200/573 8042001200/5   שנאי זרם
60משנה זרם TUC60 1250/573 8042501250/5   שנאי זרם
60משנה זרם TUC60 1500/573 8051501500/5   שנאי זרם

60משנה זרם TUC60 1600/573 8051601600/5   שנאי זרם
60משנה זרם TUC60 2000/573 8052002000/5   שנאי זרם

80*125משנה זרם TU125R 3000/573 8073003000/5    שנאי זרם
125*80משנה זרם TU125RS 4000/573 8074004000/5  שנאי זרם

תיאורמק״טדגם
תפס לפס מסילה עבור DIN RAIL ADAPTER TU2073 710920TU20 תפס
תפס לפס מסילה עבור DIN RAIL ADAPTER TU3073 712930TU30 תפס
תפס לפס מסילה עבור TU-40  50022/3573 805500TU40 תפס לשנאי

אביזרים              

)המשך טבלה מעמוד קודם(            
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ITALY

חברה איטלקית המייצרת התראות אור וקול למגוון תחומים 
כגון, תעשייתי, אזרחי ומסחרי, ציוד מוגן התפוצצות, מלגזות 
וציוד חקלאי, רכבי חירום והתראות למטוסים. 168 מועסקים 

בתחומי הנדסה, מחקר ופיתוח, יצור, שיווק ומכירות. 
כל היצור וההרכבה נעשים באיטליה, מגוון המוצרים הרחב, 
מאפשר מתן מענה לכל דרישה,הציוד נמכר ל- 70 מדינות 

ברחבי העולם דרך למעלה מ- 100 מפיצים.
לאיכות  לעובדים,  המחויבות  את  דגלה  על  חרטה  החברה 

המוצרים, לאיכות השירות ולשמירה על איכות הסביבה.

אשר  גרנרונה  אלברטו  ע"י   1974 בשנת  נוסדה  החברה 
הגיע ממשפחה איטלקית מסורתית שהחלה את דרכה בשנת 

1930בפתוח אתראות קול אלקטרומכניות.

החברה מייצרת התראות אור וקול למגוון תחומים רחב. בין 
המוצרים של החברה ניתן למצוא צופרים מנועיים, צופרים 
ומסתובבות,  מהבהבות  מנורות  רטט,  צופרי  אלקטרונים, 

בדגש על תאורת לד.

140141
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אתראות אור            

לחברת SIRENA קיימים ארבעה סוגי התראות אור ויזואליות:    
- התראות מסתובבות    
- התראות מהבהבות    

- התראות הבזק   
- התראות אור קבוע    

ההתראות נבדלות ביניהן בעצמת ההארה, בסוג הכיפה )העדשה( ובצבע הכיפה הנבחר.     
    

מנורות מסתובבות 

מנורות מסתובבות כוללות גופי הארה בעלי עצמת הארה משופרת, המושגת באמצעות נורה שדולקת באופן קבוע ורפלקטור מראה מסתובב.  
   

צריכת זרם )A(עוצמת הארה אטימותסוג נורהצבעמתחמק״טדגם
CD)P(

ROTALLARM76 6301424V DC כתום  BA 15S 45W  IP 65  6,500  2.10 
ROTALLARM76 6301524V DC אדום  BA 15S 45W  IP 65  6,500  2.10 
ROTALLARM76 6301624V DC ירוק  BA 15S 45W  IP 65  6,500  2.10 
ROTALLARM76 6302024V AC כתום  E 14 25W  IP 65  6,500  2.10 
ROTALLARM76 6302124V AC אדום  E 14 25W  IP 65  6,500  2.10 
ROTALLARM76 6303348V AC אדום  E 14 25W  IP 65  600  0.74 
ROTALLARM76 63038110V AC כתום  E 14 25W  IP 65  400  0.31 
ROTALLARM76 63039110V AC אדום  E 14 25W  IP 65  400  0.31 
ROTALLARM76 63040110V AC ירוק  E 14 25W  IP 65  400  0.31 
ROTALLARM76 63050240V ACכתום E 14 25W  IP 65  400  0.15 
ROTALLARM76 63051240V ACאדום E 14 25W  IP 65  400  0.15 

צריכת זרם )A(אטימותסוג נורהצבעמתחמק״טדגם

TYPE 200R76 26392240V AC כתום H1 12V 55W IP 55  0.22 
TYPE 200R76 26393240V AC אדום H1 12V 55W IP 55  0.22 

TYPE 200R ROTALLARM
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מנורות הבהוב/אור קבוע
מנורות הבהוב מופעלות באמצעות מעגל אלקטרוני שגורם להבהוב הנורית.    

מנורות אלו מתאפיינות בפיזור אור מירבי של 360 מעלות, עצמות הארה שונות וכיפות )עדשות( שונות.     
  

צריכת זרם )A(עוצמת הארה אטימותסוג נורהצבעמתחמק״טדגם
)CD)Pמתח

LAMPALLARM76 8945212V-48V DCכתוםBA 15D 40WIP 65 12V DC  800  3.40 
 24V DC  1,000  1.70 
 48V DV  800  0.83 

LAMPALLARM76 8945312V-48V DCאדוםBA 15D 40WIP 65 12V DC  800  3.40 
 24V DC  1,000  1.70 
 48V DV  800  0.83 

LAMPALLARM76 8946224V-240V ACכתוםBA 15D 40WIP 65 24V AC  1,000  1.70 
 48V AC  800  0.83 
 110V AC  75  0.36 
 240V AC  150  0.17 

LAMPALLARM76 8946324V-240V ACאדוםBA 15D 40WIP 65 24V AC  1,000  1.70 
 48V AC  800  0.83 
 110V AC  75  0.36 
 240V AC  150  0.17 

הערה - יש להזמין את הנורה בנפרד 

צריכת זרם )A(אטימותסוג נורהצבעמתחמק״טדגם

MICROLAMP SMD76 3860212V/24V AC/DCלדכתוםIP 54 180 
MICROLAMP SMD76 3860312V/24V AC/DCלדאדוםIP 54 180 
MICROLAMP SMD76 3860412V/24V AC/DCלדירוקIP 54 180 
MICROLAMP SMD76 38622240V ACלדכתוםIP 54 40 
MICROLAMP SMD76 38623240V ACלדאדוםIP 54 40 
MICROLAMP SMD76 38624240V ACלדירוקIP 54 40 
MICROLAMP SMD76 38625240V ACלדצהובIP 54 40 

MICROLAMPLAMPALLARM

צריכת זרם )mA(עוצמת הארה אטימותסוג נורהצבעמתחמק״טדגם
)CD)Pמתח

MICROLAMP76 7960212V-48V DCליבוןכתוםIP 54 12V DC 25420
 24V DC 18215
 48V DV 8105

MICROLAMP76 7960312V-48V DCליבוןאדוםIP 54 12V DC 25420
 24V DC 18215
 48V DV 8105

MICROLAMP76 7961224V-240V ACליבוןכתוםIP 54 24V AC 18215
 48V AC 8105
 110V AC 345
 240V AC 220

 MICROLAMP76 7961324V-240V ACליבוןאדוםIP 54 24V AC 18215
 48V AC 8105
 110V AC 345
 240V AC 220

הערה - יש להזמין את הנורה בנפרד 
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צריכת זרם )A(עוצמת הארה אטימותסוג נורהצבעמתחמק״טדגם
)CD)Pמתח

MINIFLASH76 8918124V-240V ACכחולBA 15D 25WIP 54 24V AC  200  1.10 
 48V AC  270  0.52 
 110V AC  30  0.22 
 240V AC  45  0.10 

MINIFLASH76 8918224V-240V ACכתוםBA 15D 25WIP 54 24V AC  200  1.10 
 48V AC  270  0.52 
 110V AC  30  0.22 
 240V AC  45  0.10 

MINIFLASH76 8918324V-240V ACאדוםBA 15D 25WIP 54 24V AC  200  1.10 
 48V AC  270  0.52 
 110V AC  30  0.22 
 240V AC  45  0.10 

MINIFLASH

צריכת זרם )mA(עוצמת הארה אטימותסוג נורהצבעמתחמק״טדגם
)CD)Pמתח

XENOFLASH76 6375412V-24V AC/DCכתוםLRX 2JIP 54 12V AC/DC  700 400
 24V AC/DC  1,000 350

XENOFLASH76 6375512V-24V AC/DCאדוםLRX 2JIP 54 12V AC/DC  700 400
 24V AC/DC  1,000 350

XENOFLASH76 6375612V-24V AC/DCירוקLRX 2JIP 54 12V AC/DC  700 400
 24V AC/DC  1,000 350

XENOFLASH76 63765240V ACכחולLRX 2JIP 54 1,450 40
XENOFLASH76 63766240V ACכתוםLRX 2JIP 54 1,450 40
XENOFLASH76 63767240V ACאדוםLRX 2JIP 54 1,450 40

מנורות הבזק

מנורות הבזק מתאפיינות בעצמת הארה גבוהה בזכות נוריות פריקה, ובפיזור מקסימלי של 360 מעלות.     
     

XENOFLASH
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אתראות קול            

לחברת SIRENA קיימים ארבעה סוגי אתראות קול עיקריות:    
- צופרים מנועיים.    
- צופרי רתת.    
- פעמוני ענבל    

- צופרים אלקטרוניים.
    

האתראות נבדלות האחת מהשניה במספר מאפיינים המאפשרים בחירה מתאימה ליישום ספציפי:
- עוצמת הצליל - עצמת הצליל נמדדת בדציבלים )db( ומאפשרת בחירת אתראה מתאימה על פי הרעש הסביבתי ואפקט הרעש הרצוי. 

- תדר הצליל - תדר הצליל של אתראות קול נע בין 300-3000HZ. אתראות קול בעלות תדר נמוך מתאימות ויעליות יותר באזורים פתוחים,  
  ואראות קול בעלות תדר גבוה מתאימות יותר לאזורים סגורים.

)IP( אטימות נדרשת -
- משך זמן העבודה

- דרישת הזרם של הצופר

צופרים מנועיים

צופרים מנועיים מתאפיינים בצליל בעל תדר גבוה, זמן עבודה מוגבל )1 דקת עבודה/10 דקות הפסקה( ובצריכת זרם גבוהה.   
    

תדירות צליל )HZ(עצמה )db(צריכת זרם )A(זמן עבודה אטימותמתחמק״טדגם
CELERE76 4202124V AC/DC IP 43 On:1 min. Off:10 min.7.8 109.0  1,380 
CELERE76 42023110V AC/DC IP 43 On:1 min. Off:10 min.0.92 104.5  1,060 
CELERE76 42025240V AC/DC IP 43 On:1 min. Off:10 min.0.65 110.0  1,430 

CELERE

צריכת זרם )mA(עוצמת הארה אטימותסוג נורהצבעמתחמק״טדגם
)CD)Pמתח

MAXIXENOFLASH76 6384212V-24V AC/DCכתוםLRX 2JIP 54 12V AC/DC  500 400
 24V AC/DC  700 350

MAXIXENOFLASH76 6384312V-24V AC/DCאדוםLRX 2JIP 54 12V AC/DC  500 400
 24V AC/DC  700 350

MAXIXENOFLASH76 63853240V ACכחולLRX 2JIP 54 1,250 40
MAXIXENOFLASH76 63854240V ACכתוםLRX 2JIP 54 1,250 40
MAXIXENOFLASH76 63855240V ACאדוםLRX 2JIP 54 1,250 40
MAXIXENOFLASH76 63856240V ACירוקLRX 2JIP 54 1,250 40

MAXIXENOFLASH
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תדירות צלילעצמהצריכת זרםזמן עבודה אטימותמתחמק״טדגם
)A()db()HZ(

MINI CELERE76 4200124V AC/DC IP 43 On:1 min. Off:10 min.1.47 94.0  1,350 
MINI CELERE76 4200248V AC/DC IP 43 On:1 min. Off:10 min.0.85 100.0  1,520 
MINI CELERE76 42003110V AC/DC IP 43 On:1 min. Off:10 min.0.37 96.0  1,450 
MINI CELERE76 42005240V AC/DC IP 43 On:1 min. Off:10 min.0.22 101.0  1,730 

תדירות צלילעצמהצריכת זרםזמן עבודה אטימותמתחמק״טדגם
)A()db()HZ(

SUPER CELERE76 4204124V AC/DC IP 43 On:1 min. Off:10 min.7 112.0  900 
SUPER CELERE76 42045240V AC/DC IP 43 On:1 min. Off:10 min.1.2 113.5  1,120 

MINI CELERE

SUPER CELERE

תדירות צלילעצמהצריכת זרםזמן עבודה אטימותמתחמק״טדגם
)mA()db()HZ(

MICRO W10 AT76 42210110V ACIP 421,000  93 130קבוע 
MICRO W10 AT76 42212240V ACIP 421,450  93 95קבוע 

MICRO W10AT M12
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תדירות צלילעצמהצריכת זרםזמן עבודה אטימותמתחמק״טדגם
)A()db()HZ(

SUPER CELEREST76 42105240V AC/DC IP 44 On:1 min. Off:10 min.1.2 116  1,050 

SUPER CELEREST
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תדירות צלילעצמהצריכת זרםזמן עבודה אטימותמתחמק״טדגם
)A()db()HZ(

 MICRO W10 N76 4220012V DCIP 421,350  94 1.1קבוע 
 MICRO W10 N76 4220224V DCIP 421,500  96 0.65קבוע 
 MICRO W10 N76 4220324V ACIP 421,350  94 1.1קבוע 

MICRO W10N

תדירות צלילעצמהצריכת זרםזמן עבודה אטימותמתחמק״טדגם
)mA()db()HZ(

MAXIFON76 5030124V AC/DCIP 30900  114 8.8קבוע 
MAXIFON76 50305240V AC/DCIP 301,000  115 1.2קבוע 

MAXIFON

צופרי רתת

תדירות צלילעצמהצריכת זרםזמן עבודה אטימותמתחמק״טדגם
)A()db()HZ(

 SAI76 4225012V ACIP 54800-15000  105 1.9קבוע 
 SAI76 4225224V DCIP 54600-20000  110 0.9קבוע 
 SAI76 4225324V ACIP 54800-15000  105 1.1קבוע 
 SAI76 4225448V DCIP 54600-20000  110 0.45קבוע 
 SAI76 4225548V ACIP 54800-15000  105 0.54קבוע 
 SAI76 42257110V ACIP 54800-15000  105 0.19קבוע 
 SAI76 42259240V ACIP 54800-15000 106 0.13קבוע

SAI
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תדירות צלילעצמהצריכת זרםזמן עבודה אטימותמתחמק״טדגם
)mA()db()HZ(

 MICROSAI76 5300212V ACIP 65300-350  95 830קבוע 
 MICROSAI76 5300324V ACIP 65300-350  95 415קבוע 
 MICROSAI76 5300548V ACIP 65300-350  95 210קבוע 
 MICROSAI76 53008110V ACIP 65300-350  95 90קבוע 
 MICROSAI76 53015240V ACIP 65300-350  95 42קבוע 

MICROSAI
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פעמוני ענבל

פעמוני ענבל מתאפיינים בסוג צליל יחודי בזמן עבודה רצוף ובאטימות
גבוהה.   

תדירות צלילעצמהצריכת זרםזמן עבודה אטימותמתחמק״טדגם
)mA()db()HZ(

SIAD 16576 5420124V ACIP 661500-10000  100 430קבוע 
SIAD 16576 5420248V ACIP 661500-10000  100 250קבוע 
SIAD 16576 54204110V ACIP 661500-10000  100 90קבוע 
SIAD 16576 54206240V ACIP 661500-10000  100 50קבוע 

SIADEL 16576 5421524V DCIP 661500-10000  98 300קבוע 

צופרים אלקטרוניים מתאפיינים בסוגי צליל שונים, אפשרות וויסות
עוצמת הצליל וצריכת זרם נמוכה.    

צופרים אלקטרוניים

מס' סוגי צלילעצמהצריכת זרםזמן עבודה אטימותמתחמק״טדגם
)mA()db(

 SE 4/25 L PLC76 5041424V DCIP 30אחד  93 120קבוע 

SIAD 165

SE4/25 L PLC

M16
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מס' סוגי צלילעצמהצריכת זרםזמן עבודה אטימותמתחמק״טדגם
)mA()db(

 SE 4/29 MS 576 5041512V AC/DCIP 30חמישה  86.5-97 350קבוע 
24V AC/DCIP 30חמישה  86.5-97 370קבוע 

 SE 4/29 MS 576 50418240V ACIP 30חמישה  86.5-97 36קבוע 

SE4/29 MS

מס' סוגי צלילעצמהצריכת זרםזמן עבודה אטימותמתחמק״טדגם
)mA()db(

 SE 10/32 MS 576 50421110V ACIP 30חמישה  88.5-99.5 55קבוע 
 SE 10/32 MS 576 50422240V ACIP 30חמישה  88.5-99.5 25קבוע 

SE10/32 MS
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0

Ø5

92 11
5

Ø 4,4

173

67
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מס' סוגי צלילעצמהצריכת זרםזמן עבודה אטימותמתחמק״טדגם
)mA()db(

 SE 12/30 MS 576 5040512V AC/DCIP 43חמישה  102-114 450קבוע 
24V AC/DCIP 43חמישה  102-114 700קבוע 

SE12/30 MS

מס' סוגי צלילעצמהצריכת זרםזמן עבודה אטימותמתחמק״טדגם
)mA()db(

SE 12/35 MS 3276 5042412V AC/DCIP 43שלושים ושניים  102-114 400קבוע 
24V AC/DCIP 43שלושים ושניים  102-114 650קבוע 

מס' סוגי צלילעצמהצריכת זרםזמן עבודה אטימותמתחמק״טדגם
)mA()db(

SE 12/36 MS 3276 5042548V ACIP 43שלושים ושניים  108-113 200קבוע 
SE 12/36 MS 3276 50426110V ACIP 43שלושים ושניים  108-113 90קבוע 
SE 12/36 MS 3276 50427240V ACIP 43שלושים ושניים  108-113 60קבוע 

SE12/35 MS

SE12/36 MS

מס' סוגי צלילעצמהצריכת זרםזמן עבודה אטימותמתחמק״טדגם
)mA()db(

 SEP LD85 MS 3276 5090124V AC/DCIP 65שלושים ושניים650107-114קבוע
 SEP LD85 MS 3276 50904240V ACIP 65שלושים ושניים60107-114קבוע

SEP LD85 MS

M12

212

13
3

Ø
 1

28

40

52

Ø 5,2

20

12
024

24

Ø 6,5

10
4

M12

10
7,

5

87
102,5

80

M12

115
130,5

80
10

7,
5

20
24
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10
4

Ø 6,5

12
0
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65
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10
4

11
0
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80
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שופר תעשיתי כולל מנורה

מהבהב

אור קבוע

ללא נורה

שופר תעשיתי ללא מנורה

עצמת צליל )db(זמן עבודה אטימותסוג נורהצבעמתחמק״טדגם
SLEM L76 4034224V DCליבוןכתום IP 43  96  קבוע 
SLEM L76 4034324V DCליבוןאדום IP 43  96  קבוע 
SLEM L76 4035324V ACליבוןאדום IP 43  92  קבוע 
SLEM L76 40393110V ACליבוןאדום IP 43  92  קבוע 
SLEM L76 40423240V ACליבוןאדום IP 43  92  קבוע 

עצמת צליל )db(זמן עבודה אטימותסוג נורהצבעמתחמק״טדגם
SLEM F76 4064324V DCליבוןאדום IP 43  96  קבוע 
SLEM F76 4035224V DCליבוןכתום IP 43  96  קבוע 
SLEM F76 4071224V AC ליבוןכתום IP 43  92  קבוע 
SLEM F76 4071324V ACליבוןאדום IP 43  92  קבוע 

SLEM F SMD76 3885324V ACלדאדום IP 43  92  קבוע 
SLEM F76 40703240V ACליבוןאדום IP 43  92  קבוע 
SLEM F76 40704240V ACליבוןירוק IP 43  92  קבוע 

SLEM F/ LSEM

עצמת צליל )db(זמן עבודה אטימותמתחמק״טדגם
 SEM76 4030424V DC IP 43  96  קבוע 
 SEM76 4030524V AC IP 43  93  קבוע 
 SEM76 4030648V DC IP 43  101  קבוע 
 SEM76 40309110V AC IP 43  95  קבוע 
 SEM76 40311240V AC IP 43  95  קבוע 

שופרים תעשייתים

58

Ø 76

Ø
 5

99

20
4

79

רמזורים מסדרת

ELYPS

החברה

משימה:  לעצמה  הציבה   SIRENA חברת 
באיכות  רמזורים  של  חדשה  סדרה  יצירת 

גבוה מאד ובעיצוב חדשני.   
רמזורים  יצירת  הוא  החדש  הקונספט 
הסטנדרטיים.  לרמזורים  בניגוד  אליפטיים 
רמזורים החדשים הם פטנט אופטי שניראה 

בברור מכל זווית )360 מעלות(. 
בסיסים  סוגי  חמישה  קיימים  זו  בסדרה 
ההתקנה  צורות  לכל  כמעט  המתאימים 

הקיימות בתחום.   
 

ELYPS - הסדרה
 

סדרת עמודי התאורה מתאפיינת:
- תכנון ועיצוב פרקטיים   

והגמישות לענות למגוון רחב של      - היכולת 
אפליקציות.

- מגוון רחב של צורות תאורה )אור קבוע,  
מהבהב ואפקט קסנון( וסוג תאורה לד.

שעות   10,000 מובטחות  הלד  לנורות   -
מתוכנת  לבקר  חיבור  מאפשרות  עבודה, 
)0.7W/0.3W( הנמוכה  הזרם  צריכת  עקב 

עמוד  שבהן  במקומות  להתקנה  ומומלצות 
התאורה נתון לרעידות.  

ירוק,  )אדום,  שונים  כיפות  צבעי  שישה   -
צבעי  ושלושה  וצהוב(  כחול  שקוף,  כתום, 

בסיס )אפור ושחור ולבן(.  
- הרכבה קלה, נוחה ומהירה ללא צורך בכלי 
המעגל  לשונית  את  להכניס  פשוט  עבודה. 
כלפי  וללחוץ  המיועד,  החריץ  אל  המודפס 

מטה.     
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סידרה המאופיינת בפיזור אור אחיד ומתאימה לשימוש שהמפעיל נמצא סמוך לרמזור, כך שהרמזור אינו מסנוור את המפעיל.  
 

PROXIMITY סידרת

אטימותסוג נורה צבעמתחמק״טדגם
ELYPS LM76 32411לדכחולבהתאם לגוף החיבוריםIP 65
ELYPS LM76 32412לדכתוםבהתאם לגוף החיבוריםIP 65
ELYPS LM76 32413לדאדוםבהתאם לגוף החיבוריםIP 65
ELYPS LM76 32414לדירוקבהתאם לגוף החיבוריםIP 65
ELYPS LM76 32415לדצהובבהתאם לגוף החיבוריםIP 65
ELYPS LM76 32416לדשקוףבהתאם לגוף החיבוריםIP 65

ELYPS LM

סידרה במאופיינת בפס אור ממוקד הנראה גם כשהמפעיל נמצא במרחק רב מהרמזור.   

ALLCOLOR סידרת

אטימותסוג נורה צבעמתחמק״טדגם
ELYPS LM76 32331לדכחולבהתאם לגוף החיבוריםIP 65
ELYPS LM76 32332לדכתוםבהתאם לגוף החיבוריםIP 65
ELYPS LM76 32333לדאדוםבהתאם לגוף החיבוריםIP 65
ELYPS LM76 32334לדירוקבהתאם לגוף החיבוריםIP 65
ELYPS LM76 32335לדצהובבהתאם לגוף החיבוריםIP 65
ELYPS LM76 32336לדשקוףבהתאם לגוף החיבוריםIP 65

ELYPS LM
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סידרה המאופיינת בכך שבמצב כבוי העדשה שקופה ובמצב מופעל העדשה דולקת בהתאם לצבע הלד הנבחר.
הסידרה מתאימה לאזורים מוארים מאד.     

ALLCLEAR סידרת

ELYPS AM מודול צופר אלקטרוני

אטימותסוג נורה צבעמתחמק״טדגם
ELYPS LM76 32341לדכחולבהתאם לגוף החיבוריםIP 65
ELYPS LM76 32342לדכתוםבהתאם לגוף החיבוריםIP 65
ELYPS LM76 32343לדאדוםבהתאם לגוף החיבוריםIP 65
ELYPS LM76 32344לדירוקבהתאם לגוף החיבוריםIP 65
ELYPS LM76 32345לדצהובבהתאם לגוף החיבוריםIP 65
ELYPS LM76 32346לדשקוףבהתאם לגוף החיבוריםIP 65

מספר סוגי צלילאטימותעוצמת צליל )db(צבעמתחמק״טדגם
ELYPS AM76 3233887שחורבהתאם לגוף החיבוריםIP 652

ELYPS LM

ELYPS אביזרים לסדרת

תאוראטימותמתחמק״טדגם
ELYPS WM-LT76 3231812V/24V AC/DC IP 65  גוף חיבורים אור קבוע + כיסוי בצבע שחור

ELYPS WM-HT76 32321120V/240V AC IP 65  גוף חיבורים אור קבוע
ELYPS WM-LT MULTI76 3232412V/24V AC/DC IP 65 גוף חיבורים בעל 4 סוגי הבהוב שונים

ELYPS WM-HT MULTI76 32327120V/240V AC IP 65 גוף חיבורים בעל 4 סוגי הבהוב שונים
ELYPS MB FLAT76 32358 IP 65 בסיס נמוך שטוח

ELYPS MB WALL76 32368 IP 65 בסיס להתקנה על קיר
ELYPS MB EXTENDED76 32378 IP 65 בסיס + מוט מאריך

ELYPS MB POLE76 32388 IP 65 בסיס להתקנה על מוט בעל הברגה חצי אינץ

ELYPS MB TUBE

76 32407 IP 65 בסיס + מוט מאריך מנירוסטה 100 מ"מ
76 32408 IP 65 בסיס + מוט מאריך מנירוסטה 200 מ"מ
76 32409 IP 65 בסיס + מוט מאריך מנירוסטה 300 מ"מ
76 32410 IP 65 בסיס + מוט מאריך מנירוסטה 400 מ"מ

ELYPS WM-HT

ELYPS WM-LT ELYPS WM-H ELYPS WALL

ELYPS MB FLAT ELYPS MB WALL ELYPS MB
 EXTENDED

Black_CAP

ELYPS WM-LT ELYPS MB POLE ELYPS MB TUBE

ELYPS AM
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מס' סוגי צלילאטימותעצמה )db(צבעמתחמק״טדגם
NTWS PZO76 2762512V-48V AC/DC89שחור IP 54 שישה
NTWS PZO76 27628110V-240V AC89שחור IP 54 שישה

    )TWS-PZO( מודול צופר אלקטרוני

עמודי תאורה
TWS סדרת

סדרת עמודי התאורה )TWS( מתאפיינת:     
- תכנון ועיצוב פרקטיים     

- היכולת והגמישות לענות למגוון רחב של אפליקציות    
- מגוון רחב של צורות תאורה )אור קבוע, מהבהב וקסנון( וסוגי תאורה )נורות ליבון, נורות לד וקסנון(     
 )0.7W/0.3W( לנורות הלד מובטחות 10,000 שעות עבודה, מאפשרות חיבור לבקר מתוכנת עקב צריכת הזרם הנמוכה -

  ומומלצות להתקנה במקומות שבהן עמוד התאורה נתון לרעידות.     
- שישה צבעי כיפות שונים )אדום, ירוק, כתום, שקוף, כחול וצהוב( ושני צבעי בסיס )אפור ושחור(    
- הרכבה קלה, נוחה ומהירה ללא צורך בכלי עבודה. פשוט להכניס את לשונית המעגל המודפס אל החריץ המיועד,  

  ללחוץ כלפי מטה ולהדק את טבעת הסגירה.     
- לעמודי התאורה )TWS( מערכת נעילה שאינה מאפשרת את פתיחתו כאשר הוא נתון לרעידות.    

  ניתן להרכיב עד 5 אביזרים בכל עמוד תאורה.     
- בטיחות טוטלית ואבסולוטית. בלתי אפשרי להכניס אצבעות או מכשיר ליחידה עובדת.

  נחתן להוסיף או להוריד יחידות וכן להחליף נורה ללא צורך בניתוק מקור מתח.
- המגוון הרחב של אביזרי האזר מאפשר פתרון לכל בעית התקנה )חיבור לקיר, שני עמודים מחוברים, עמוד תאורה   

  ונורה מסתובבת ביחידה אחת ועוד(.     
- היחידות עשויות מחומרים פלסטיים וכוללות אטמים מתאימים המספקים הגנה מושלמת לשינויים אטמוספריים  
  ודרגת אטימות גבוהה.           

 

NTWS PZO

הערהאטימותסוג נורה צבעמתחמק"טדגם
NTWS F76 2763112V-240V AC/DCליבוןכחול BA 15D 5W IP 65  

 יש להזמין נורה בנפרד
NTWS F76 2763212V-240V AC/DCליבוןכתום BA 15D 5W IP 65 
NTWS F76 2763312V-240V AC/DCליבוןאדום BA 15D 5W IP 65 
NTWS F76 2763412V-240V AC/DCליבוןירוק BA 15D 5W IP 65 
NTWS F76 2763512V-240V AC/DCליבוןצהוב BA 15D 5W IP 65 
NTWS F76 2763612V-240V AC/DCליבוןלבן BA 15D 5W IP 65 

 NTWS F SMD76 3668224V AC/DCלדכתום IP 65 

כולל נורית לד
 NTWS F SMD76 3668324V AC/DCלדאדום IP 65 
 NTWS F SMD76 3668424V AC/DCלדירוק IP 65 
 NTWS F SMD76 3668524V AC/DCלדצהוב IP 65 

     )TWS-F( מודל אור קבוע
מנורות רמזור

NTWS F
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הערהאטימותסוג נורה צבעמתחמק"טדגם
 NTWS L76 2764112V-48V DCליבוןכחול BA 15D 5W IP 65  

 יש להזמין נורה בנפרד

 NTWS L76 2764212V-48V DCליבוןכתום BA 15D 5W IP 65 
 NTWS L76 2764312V-48V DCליבוןאדום BA 15D 5W IP 65 
 NTWS L76 2764412V-48V DCליבוןירוק BA 15D 5W IP 65 
 NTWS L76 2764512V-48V DCליבוןצהוב BA 15D 5W IP 65 
 NTWS L76 2764612V-48V DCליבוןלבן BA 15D 5W IP 65 
 NTWS L76 2765124V-240V ACליבוןכחול BA 15D 5W IP 65 
 NTWS L76 2765224V-240V ACליבוןכתום BA 15D 5W IP 65 
 NTWS L76 2765324V-240V ACליבוןאדום BA 15D 5W IP 65 
 NTWS L76 2765424V-240V ACליבוןירוק BA 15D 5W IP 65 
 NTWS L76 2765524V-240V ACליבוןצהוב BA 15D 5W IP 65 
 NTWS L76 2765624V-240V ACליבוןלבן BA 15D 5W IP 65 

     )TWS-L( מודל אור מהבהב

NTWS L

הערהאטימותסוג נורה צבעמתחמק"טדגם
 NTWS X76 2766324V AC/DCאדוםLRX 1J IP 65 

יש להזמין נורה בנפרד 
 

 NTWS X76 2766424V AC/DCירוקLRX 1J IP 65 
 NTWS X76 2766524V AC/DCצהובLRX 1J IP 65 

     )TWS-X( מודל קסנון הבזקים

TWS אביזרים לסדרת

תיאורמק״טדגם
NTWS BC76 27690גוף
NTWS BS76 27691בסיס רגל כולל אטמים
NTWS PR76 27692מוט מאריך 10 ס"מ כולל אטמים

NTWS BP176 27693חיבור קיר צד אחד כולל אטמים
 NTWS BP276 27694חיבור קיר שני צדדים כולל אטמים

NTWS X
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אתראות אור וקול
MLINE סדרת

סוגי צלילעצמת צלילאטימותמתחתיאורמק״טדגם
)db(

SIR-E76 90360בהתאם לבסיסצופר אלקטרוני IP 65  65-105  32+32 

סוגי צלילעצמת צלילאפקט הארהאטימותמתחתיאורמק״טדגם
)db(

 SIR-E LED-B76 90361בהתאם לבסיסמנורת לד כחולה + צופר IP 65  הבהוב/הבהוב+צופר/אור 
 קבוע+צופר

 65-105  32+32 
 SIR-E LED-A76 90362בהתאם לבסיסמנורת לד כתומה + צופר IP 65 
 SIR-E LED-R76 90363בהתאם לבסיסמנורת לד אדומה + צופר IP 65 
 SIR-E LED-G76 90364בהתאם לבסיסמנורת לד ירוקה + צופר IP 65 

SIR-E

SIR-E-LED

אפקט הארהאטימותמתחתיאורמק״טדגם
 XLF-S-A76 90502בהתאם לבסיסמנורת לד כתומה IP 65  הבהוב/אור קבוע 
XLF-S-R76 90503בהתאם לבסיסמנורת לד אדומה IP 65 
XLF-S-G76 90504בהתאם לבסיסמנורת לד ירוקה IP 65 

XLF-RGA76 90507בהתאם לבסיסמנורת לד שלושה צבעים IP 65 

 XLF-S/RGA

אפקט הארהאטימותמתחתיאורמק״טדגם
 XLF-S-B DIRECT76 90821בהתאם לבסיסמנורת לד הבזק כחולה IP 65  הבהוב/אור קבוע 
XLF-S-A DIRECT76 90822בהתאם לבסיסמנורת לד הבזק כתומה IP 65  הבהוב/אור קבוע 

 XLF-S-A/B DIRECT
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אטימותמתחתיאורמק״טדגם
BASE LT SHALLOW76 9036712בסיס נמוךV/24V AC/DC IP 65 

BASE LT SHALLOW

אטימותמתחתיאורמק״טדגם
 BASE LT DEEP PG76 90368PG 12בסיס גבוה+כניסתV/24V AC/DC IP 65 
BASE HT DEEP PG76 90369PG 120בסיס גבוה+כניסתV/240V AC IP 65 

התקנהאטימותמתחתיאורמק״טדגם
 FLR-A76 90352בהתאם לבסיסמנורת לד כתומה IP 65  סבוב/הבהוב/קבוע 
FLR-R76 90353בהתאם לבסיסמנורת לד אדומה IP 65  סבוב/הבהוב/קבוע 

 FLR-G76 90354בהתאם לבסיסמנורת לד ירוקה IP 65  סבוב/הבהוב/קבוע 

אטימותמתחתיאורמק״טדגם
BASE LT WALL76 9037012בסיס לקירV/24V AC/DC IP 65 

BASE HT WALL76 90371120בסיס לקירV/240V AC IP 65 

BASE LT/HT DEEP PG

BASE LT/HT WALL

MLINE בסיסים להתקנת אתראות אור וקול מסדרת

92Ø

21

52

20

40

Ø
 5

92Ø

46

20Ø

52

20

40

5
Ø

61

115

100

56

4
Ø

FLR
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זמזם )בזר( 

עצמת צליל )db(זמן עבודה אטימותמתחמק״טדגם
BIP 9276 4231812V AC/DC IP 30  75 קבוע
BIP 9276 4231924V AC/DC IP 30  75 קבוע
BIP 9276 4232048V AC/DC IP 30  75 קבוע
BIP 9276 42322110V AC IP 30  75 קבוע
BIP 9276 42323220VDC IP 30  75 קבוע
BIP 9276 42326240V AC IP 30  75 קבוע
 BEBIP76 3800124V AC/DC IP 55  82 קבוע
 BEBIP76 38006240V AC IP 55  82 קבוע

אטימותמתחתיאורמק״טדגם
FLUSH LT76 9037512בסיס לפנל/תקרה אקוסטיתV/24V AC/DC IP 65 

FLUSH HT76 90376120בסיס לפנל/תקרה אקוסטיתV/240V AC IP 65 

FLUSH LT/HT

146

71

104

9 5
9

5

11
7

117

5

BEBIP

BIP 92 LED

Ø 40

62
,5

12M

Ø
 4

4

16M

51
24

אטימותמתחתיאורמק״טדגם
DOUBLE LT76 9037212בסיס כפולV/24V AC/DC IP 65 

DOUBLE HT76 90512120בסיס כפולV/240V AC IP 65 

DOUBLE LT/HT

4

82

120

4

58

117

97

172173

SIRENA ELECTRO-MECHANICS DEPARTMENTSIRENA ELECTRO-MECHANICS DEPARTMENT



ASTRAGAL.CO.ILASTRAGAL.CO.IL

גשר תאורה לד בעל פרופיל דק במיוחד. רק 100 מ"מ כולל רגליות.
פרופיל עשוי אלומיניום אנדויז

עדשות עשויות מפוליקרבונט שקוף
לדים בטכנולוגיה המתקדמת ביותר עם הבזק המדמה נורת קסנון

תאורת רמזור צדית וקדמית
תאורת חניה אחורית בצבע כתום

מצויד בשלט רחוק המאפשר שליטה על הפונקציות השונות.
ניתן לקבל בשילוב צבעים כחול, כתום ושקוף.

מסופק עם רגליות המתאימות להתקנה על כל סוגי הרכבים
IP55 דרגת אטימות

30oC+50oC טמפרטורת עבודה
12VDC מתח

P.M 1000 גשר תאורה לד בעל פרופיל נמוך

NEW

174175
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JAPAN

מדידה  מכשירי  לייצור  מובילה  חברה  הינה   HIOKI חברת 
ורשמים המשמשים בתעשית החשמל והאלקטרוניקה.

החברה עוסקת בפתוח ייצור ושיווק מכשירים מזה 80 שנה.

הציוד מיועד למטרות מחקר ופתוח, ייצור אחזקה ושרות.
החברה הוקמה ב 1935 ע"י מר מיזו היוקי. החברה החלה 
דרכה כמפעל קטן לייצור מודדים ללוחות חשמל מעבדתיים,
והתפתחה עם השנים לייצור מכשירי מדידה ניידים ומכשירים 

מעבדתיים ורשמים. 

ניידים המשמשים לבדיקת  החברה מייצרת מכשירי מדידה 
פרמטרים של רשתות חשמל, מכשירים חשמלים ומתקנים. 

חשמל.  בתשתיות  אנרגיה  נצילות  לבדיקת  מדידה  מכשירי 
מכשירי מדידה מעבדתיים למחקר ופתוח, לבדיקת רכיבים 

אלקטרונים. 
רשמים לאותות חשמליים וערכים פיסקליים, אוגרי נתונים, 
צבתות זרם מדי התנגדות בידוד, מדי הספק, מדי עכבה, מדי 

סוללות, מדי התנגדות ועוד.

מוצרי החברה משמשים את התעשיה בעיקר בתחומי מדידה 
של ערכים חשמליים כגון, זרם, מתח, הספק, התנגדות בידוד,
בדיקות של בטיחות מתקנים חשמליים, אבחון בעיות ברשת 

החשמל, מדידה ורישום של ערכים משתנים ועוד.

176177
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מכשירי מדידה - צבתות

התנגדותמתח )V(זרם )A(תיאורמק״טדגם
ACDC

3280-1034 3280101000A AC 100060060041.99צבת זעירה עדM
3280-20 True RMS34 328020TRMS 1000A AC 100060060041.99צבת זעירה עדM

מדידת רציפות.       

מיפתח צבת של 33 מ"מ.      

       DATA HOLD

      AUTO-RANGING

צבת קטן מימדים וקל משקל )עובי 16 מ"מ(.    

כיבוי אוטומטי )לשמירת הסוללה(.     

התנגדותמתח )V(זרם )A(תיאורמק״טדגם
ACDCACDC

True RMS 328734 328700TRMS 100A AC/DC 10010060060041.99צבת זעירה עדM
328834 3288001000A AC/DC 1000100060060041.99צבת זעירה עדM

3288-2034 328820TRMS 1000A AC/DC 1000100060060041.99צבת זעירה עדM

      AC/DC צבתות לזרם

       DATA HOLD

מדידת רציפות.       

מיפתח צבת של 35 מ"מ.      

      AUTO-RANGING

צבת קטן מימדים וקל משקל )עובי 16 מ"מ(.    

כיבוי אוטומטי )לשמירת הסוללה(.     

תדירות )Hz(התנגדות )Ω(מתח )V(זרם )A(תיאורמק״טדגם
ACAC

True RMS 328234 3282001000A AC 100060010.00צבת זרם עדK1000

מיפתח צבת של 46 מ"מ.      

       DATA HOLD

כיבוי עצמי.        

      MAX/MIN/AVG מדידת

   )Wave Peak Value( אפשרות מדידה שיא ערך גל

      True RMS AC צבת זרם

אפשרות לבדיקת הפרעות גל.      

תדירות )Hz(תחומי זרם ACתיאורמק״טדגם
10.00mA/100.0mA/1.000A/10.00A/200.0A1000צבת למדידת זרמי זליגה328300 328334

מיפתח צבת 40 מ"מ.      

יציאה לרשם )יש להוסיף כבל מדגם 9094(.    

       DATA HOLD

      MAX/MIN/AVG מדידת

כיבוי עצמי.       

3283

3282

3288

3280-10
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תדירות מתח )V(זרם )A(תיאורמק״טדגם
)Hz(

ACDCACDC
3285 True RMS34 3285002000 כולל יציאה אנלוגיתA עד AC/DC 200020006006001000צבת

3285-20 True RMS34 3285202000A AC/DC 200020006006001000צבת

      MAX/MIN/AVG מדידת

כיבוי עצמי.       

       DATA HOLD

צבת 3285-20 בעלת בדיקת התנגדות. 

PEAK HOLD

מיפתח צבת של 55 מ"מ. 

בדיקת צורת גל והרמוניות.

תדירות )Hz(הספק )KW(מתח )V(זרם )A(תיאורמק״טדגם
ACAC

עד 1000עד 600עד 600Vעד 1000Aצבת למדידת הספק, כופל הספק והרמוניות328620 3286-2034

    MAX/MIN מדידת

       DATA HOLD

בדיקת הרמוניות )עד הרמוניה 20(.     

כיבוי עצמי.       

בדיקת כופל הספק.  

מיפתח צבת של 55 מ"מ. 

בדיקת חוסר והיפוך פזה.

       DATA HOLD

תאורת מסך       

כיבוי עצמי       

הצגת ערך מקסימלי       

תחומי זרם ACתיאורמק״טדגם
True RMS 3293-5034 32935030.00צבת מתקפלת למדידת זרמי זליגהmA/300.0mA/6.000A/60.00A/600.0A/1000A

פילטר למדידה מדויקת.  

מפתח צבת של 24 מ"מ.  

   45HZ-400HZ מדידת זרם בתחומים של

3293-50

3286-20

3285

מאפייניםתיאורמק״טדגם
LR500134 LR5001קיימים סוגים שונים של חיישניםאוגר טמפרטורה ולחות
LR503134 LR50314-20mA DC אוגר זרם
LT504334 LR504350V DC אוגר מתח
LR505134 LR5051AC בעל שני ערוציםאוגר זרם

לא כולל צבת למדידת זרם
LR509134 LR5091מתאם תקשורת

LR5092-2034 LR5092אוסף נתונים

       IP54 אטימות

החלפת סוללה בזמן מדידה ללא אובדן נתונים )מוגבל ל- 30 שניות(.  

קטנים וקלי משקל.       

העברת נתונים למחשב גם בזמן מדידה.     

נתוני המדידה נשמרים גם לאחר שהסוללה התרוקנה.   

אגירת 60,000 נתונים לכל ערוץ.     

  LR5000 אוגרי נתונים קומפקטים מסדרת

LR5001

180181
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מד סדר פאזות

תדירות )Hz(מתח )V(תיאורמק״טדגם
AC

110V-480V40-70מד סדר פזה 312601 3126-0134
70V-600V45-66* מד סדר פזה תפס קטן )ללא מגע מתכתי(312900 312934

70V-1000V45-66* מד סדר פזה תפס גדול )ללא מגע מתכתי(312910 3129-1034

* מדידה מתבצעת על בידוד הכבל ללא צורך בחשיפתו )בטיחותי וקל לתפעול(. 

3129-10 3126-01

מד הארקת אדמה אנלוגי

מתח )V(תחומי מדידה )Ω(תיאורמק״טדגם
AC

10/100/100030Vמד הארקת אדמה אנלוגי315100 315134

נוח וידידותי לתפעול. 

מאפשר מדידה יציבה ומדויקת של התנגדות הארקה גם בתנאי סביבה 
קשים.       

המארז כולל כבל שחור באורך 5 מ', כבל צהוב באורך 10 מ', כבל 
אדום באורך 20 מ' ושתי יתדות.    

 

3151

אטימותתיאורמק״טדגם
FT603134 FT6031)מד הארקה )אדמהIP67

מסך גדול וברור.       

תוצרת יפן.       

המארז כולל כבל שחור באורך 4 מטר, כבל צהוב באורך 10 מטר על 
תוף, כבל אדום באורך 20 מטר על תוף ושתי יתדות.   
        

אפשרות בדיקה בעזרת 2 או 3 אלקטרודות.    

נוח לשימוש.       

מד הארקה דיגיטלי     

FT6031
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קיבול התנגדותמתח )V(זרם )A(תיאורמק״טדגם

)F(

תדירות 

)HZ(
ACDCACDCΩ

DT421134 DT421110.0010.001000100040.00רב מודד דיגיטליM100.0μ5.000M
DT4212 True RMS34 DT421210.0010.001000100040.00רב מודד דיגיטלי + מדידת טמפרטורהM100.0μ5.000M
DT4252 True RMS34 DT425210.0010.001000100060.00רב מודד דיגיטליM10.0μ99.99K
DT4281 True RMS34 DT4281 רב מודד דיגיטלי )כולל יכולת לאגור

נתונים(
10.0010.0010001000600.0M100.0μ500.00K

מכשירי מדידה - רבי מודדים ופנקסים
רב מודד

תצוגה מוארת.

תצוגה מוארת.תצוגה מוארת.

בדיקת רציפות.

בדיקת רציפות.בדיקת רציפות.

כיבוי עצמי.

כיבוי עצמי.כיבוי עצמי.

אורך חיי סוללה של 800 שעות עבודה רציפה.

אורך חיי סוללה של 800 שעות עבודה רציפה.אורך חיי סוללה של 800 שעות עבודה רציפה.

DT4281 True RMS DT4252 True RMS  DT4211

   DT4211

  DT4252 True RMS  DT4281 True RMS

התנגדות )Ω(מתח )V(תיאורמק״טדגם
ACDC

500V500V41.99Mפנקס/כבוי אוטומט324460 3244-6034

מאובזר בקופסת נשיאה קשיחה.     

      AUTO-RANGING

קטן מימדים )עובי 9.5 מ"מ משקל 60 גרם(.    

כיבוי אוטומטי )לשמירת הסוללה(.     

בדיקת רציפות.       

פנקס

התנגדות )Ω(מתח )V(תיאורמק״טדגם
ACDC

600V600V41.99Mרב מודד עפרון ספרתי324660 3246-6034

      AUTO-RANGING

תצוגה מוארת.       

בדיקת דיודות.       

נוח לעבודה.       

       DATA-HOLD

בדיקת רציפות.       

פנס.        

כיבוי אוטומטי )לשמירת הסוללה(.     

עיפרון

3246-60

3244-60
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התנגדותמתח )V(תיאורמק״טדגם
DCΩ

IR4056-2034 405620)1000V 50מד בידוד דיגיטלי )עדV100M
125V250M
250V500M
500V2000M
1000V4000M

IR4057-2034 405720)1000V 50מד בידוד דיגיטלי )עדV100M
125V250M
250V500M
500V2000M
1000V4000M

מכשירי מדידה - מדי בידוד       

חמישה תחומי מדידה.      
 

בדיקת רציפות.       
 

מארז קשיח.       

    .)IR4057-20 מהירות תגובה של 0.3 שניות )לדגם
   

תצוגה LCD מוארת וברורה.      
 

       .)IR4057-20 תצוגת בר גרף )לדגם
  

נורית חיווי להתראה על מתח קיים.      
   

      600V AC/DC מדידת מתח עד
 

אפשרות למדידה רגעית או מתמשכת.      
  

אפשרות לפרוב עם לחצן בדיקה ופנס.      
    

IR4057-20 IR4056-20

אפשרות למדידה רגעית או מתמשכת     

אפשרות לפרוב עם לחצן בדיקה ופנס     

נורית חיווי להתראה על מתח קיים     

מארז קשיח       

      600V AC מדידת מתח עד

תצוגה מוארת.      

שלושה תחומי מדידה.      

נורת חיווי למצב הסוללה )ירוק/אדום(.     

התנגדותמתח )V(תיאורמק״טדגם
DCΩ

349034 349000)1000V 250מד בידוד אנלוגי )עדV100M
500V100M
1000V4000M

ניתן להוסיף סוללות נטענות )דגם 9459(.    

אוגר נתונים.      

ניתן להוסיף ספק כוח )דגם 9753(.     

כיבוי אוטומטי.       

פריקה אוטומטית.       

מארז קשיח.       

חמישה תחומי מדידה.      

חיבור USB למחשב.      

התנגדותמתח )V(תיאורמק״טדגם
DCΩ

345534 345500)5000V 250מד בידוד למתח גבוה )עדV250G
500V500G
1000V1.00T
2500V2.50T
5000V5.00T

3490

3455
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מיוחדות  זרם  צבתות  פיתחה  ואיכותיים,  מדויקים  מדידה  מכשירי  של  ויצור  בפיתוח  המתמחה  מיפן,  היוקי  חברת 
המיועדות למדידה בתנאי סביבה קשים. 

 IP54 גוף הצבת עמיד במים ואבק והינו בעל דרגת אטימות
הצבתות עצמן קשיחות מאוד  ועמידות פי 3 במספר מחזורי פתיחה וסגירה.

+ - 65°C  -25°Cתחום רחב במיוחד של טמפרטורת עבודה
הצבת מיועדת למדידת זרם, מתח, התנגדות, קיבול, תדירות וטמפרטורה.

הודות למדידת מתח DC גבוה, עד 1700 וולט, הצבת אידאלית לשימוש במערכות סולאריות.
הצבת מזהה באופן אוטומטי את משך הזמן של זרם ההתנעה.

בחלק העליון של הצבת ישנו חיישן מתח, המתריע במידה וקיים מתח במוליך.
CAT IV 600 V בטיחות

             

מכשירי מדידה - שונים
מד סיבובים )סל"ד(  

     .)FT3406 יציאה אנלוגית )לדגם

סוגי מתאמים שונים לבדיקה באמצעות מגע.    

     .)FT3406 ספק כוח אופציונלי )לדגם

מסופק עם סט מדבקות מחזירות אור )30 יח'(.    

       DISPLAY HOLD

       MAX/MIN תצוגת

כיבוי אוטומטי.       

תחומי מדידה )סל"ד(תיאורמק״טדגם
FT340534 FT3405עד 99,990מד סיבובים אופטי
FT340634 FT3406עד 99,990מד סיבובים אופטי

תיאורמק״טדגם
מד טמפרטורה לייזר עד 550 מעלות 370020 3700-2034
מד טמפרטורה לייזר עד 760 מעלות 370120 3701-2034

אפשרות מדידה בצלסיוס או פרנהייט.     

זמן תגובה של 1 שניה.      

תצוגה מוארת.       

      MIN/MAX אפשרות תצוגת

סוללות מספיקות ל- 140 שעות עבודה.     

מדי טמפרטורה לייזר      

FT3405

3700-20

צבתות זרם True RMS למדידה בתנאי סביבה קשים
CM4371 600 A AC/DC   CM4373 2000 A AC/DC

CM4371 מפתח צבת: 33 מ"מCM4373 מפתח צבת:  55 מ"מ

NEW
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TAIWAN

של  רחב  מגוון  ומייצרת   1988 בשנת  נוסדה   TES חברת 
מדי  שונים,  חשמליים  פרמטרים  למדידת  מדידה  מכשירי 

טמפרטורה, מדי עוצמת תאורה, מדי סיבובים ועוד.
החברה מונה 100 עובדים ונמצאת בטיוואן.

190191
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מכשירי מדידה - צבתות       

התנגדותמתחזרםתיאורמק״טדגם
TES 3091N8123091זעירה AC 400צבתA AC600V AC/DC400Ω

התנגדותתדירותמתחזרםתיאורמק״טדגם
TES 30128123012מקצועית AC 1000צבתA AC750V AC / 

1000V DC  
2KHZ20KΩ

רציפות        

בדיקת דיודות       

       Data Hold

Peak Hold

איתור מתח ללא מגע      

    Data Hold

כיבוי אוטומטי    

זמזם רציפות

TES 3091N

TES 3012

התנגדותמתחזרםתיאורמק״טדגם
TES 30928123092זעירה AC/DC 700צבתA AC/DC600V AC/

200V DC
2KΩ

התנגדותתדירותמתחזרםתיאורמק״טדגם
TES 30408123040 AC צבת זרם

בעלת תחום מדידה 
אוטומטי

1000A AC600V AC/DC800KHZ40MΩ

       Max Hold

זמזם רציפות       

    

       Data Hold

בדיקת דיודות 

    DC אפשרות איפוס לפני מדידת זרמי

MIN/MAX מדידת

התראה על סוללה חלשה

אפשרות איפוס/מדידה יחסית

Data Hold

תצוגת בר-גרף

כיבוי אוטומטי

TES 3092

TES 3040

192193

TES ELECTRO-MECHANICS DEPARTMENTTES ELECTRO-MECHANICS DEPARTMENT



ASTRAGAL.CO.ILASTRAGAL.CO.IL

זמזם רציפות       

   

הספק מדומה       

    

בדיקת דיודות

מקדם הספק

    MIN/MAX מדידת

KW+PF, KVA+PF, V+A, A+HZ, V+HZ :תצוגה כפולה של

אפשרות איפוס/מדידה יחסית

Data Hold

תצוגת בר-גרף

כיבוי אוטומטי

True RMS

MIN/MAX/AVG מדידת

זםזם רציפות

אגירת נתונים

RS232 תקשורת מחשב

TES 3061 אופציה למדידה במעגל תלת פאזי בעזרת מתאם

TES 3064 אופציה למתאם מחשב + תוכנה

התנגדותתדירותמתחזרםתיאורמק״טדגם
TES 30508123050 TRUE RMS - AC/DC צבת

בעלת תחום מדידה
 אוטומטי

1000A AC/DC600V AC/DC800KHZ40MΩ

התנגדותתדירותמתחזרםתיאורמק״טדגם
TES 306381230631000צבת למדידת הספקA AC/DC600V AC/DC5000KHZ10KΩ

TES 3050

TES 3063

תדירותזרםתיאורמק״טדגם
CM-078124007זעירה AC/DC צבת זרם

TRUE RMS 
4A/40A/100A/200A/400A AC 

40A/150A/200A/400A DC
100KHZ

    10MA AC/DC רזולוציה גבוהה

 

    DC-10 בMA :רזולוציה

קוטר מלתעות 23 מ"מ      

   

AC-1 בMA :רזולוציה

איפוס DC בלחיצה בודדת

TRUE RMS

Data Hold ,MIN/MAX מדידת

600V - הגנה במדידת התנגדות עד

בדיקת תדירות ללא מגע

קוטר מלתעות 23 מ"מ

התנגדותתדירותמתחזרםתיאורמק״טדגם
CM-018124001זעירה AC/DC 200צבת זרםA AC/DC400V AC/DC100KHZ400Ω

CM-01

CM-07

194195
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   DC-1 בMA :רזולוציה

    10μA :רזולוציה גבוהה

AC-0.1 בMA :רזולוציה

קוטר מלתעות 30 מ"מ

איפוס DC בלחיצה בודדת

תצוגה בר-גרף

TRUE RMS

Data Hold, MIN/MAX מדידת

תצוגת בר-גרף

Data Hold, MIN/MAX מדידת

מדידה יחסית

600V הגנה במדידת התנגדות עד

זמזם רציפות

מתחזרםתיאורמק״טדגם
PROVA 11 TRMS81240110-4צבת למדידת זרמים נמוכיםA/30A DC

400MA/4.000MA/30A AC
400V AC/DC

התנגדותמתחזרםתיאורמק״טדגם
CM-03812400340צבת למדידת זרם זליגהA AC, 4A AC,

 400MA AC, 0-40MA AC
0-400V AC0-400Ω

PROVA 11

CM-03

זרםתיאורמק״טדגם
CM-058124005לחיבור לרשם או לרב מודד AC/DC 4צבת זרםA/40A/150A/200A AC/DC

   10MA AC/DC רזולוציה גבוהה

    DC-10 בMA :רזולוציה

קוטר מלתעות 23 מ"מ   

AC-1 בMA :רזולוציה

תצוגת בר-גרף

קוטר מלתעות 23 מ"מ

איפוס DC בלחיצה בודדת

Data Hold, MIN/MAX מדידת

600V - הגנה במדידת התנגדות עד

40μF - מדידית קבלים עד

מדידת טמפרוטורה

איפוס DC בלחיצה בודדת

התנגדותתדירותמתחזרםתיאורמק״טדגם
CM-028124002זעירה AC/DC 200צבת זרםA AC/DC600V AC/DC100KHZ40MΩ

CM-02

CM-05
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מכשירי מדידה - שונים       

תיאורמק״טדגם
TES 160081216001000V מד בידוד דיגיטלי עד

תיאורמק״טדגם
TES 17008121700מד התנגדות הארקה

   200MΩ/1000V    200MΩ/500V    200MΩ/250V  :תחומי מדידה

        

 

40Ω/400Ω/4000Ω  מדידת התנגדות הארקה

זםזם רציפות       

   

נותן התראה כאשר ההתנגדות חורגת מהמותר   

לחצן לבדיקה רציפה במשך 3 דקות

)Earth V( אפשרות מדידת מתח אדמה

Data Hold

Data Hold

200Ω מדידת התנגדות

MIN/MAX

600V AC מדידת מתח

הגנה במדידת מתח: עד 400V למשך דקה

הגנה במדידת התנגדות עד 250V למשך 1 שניות

מדידה רציפה במשך 3 דקות מרגע הלחיצה

כיבוי אוטומטי

מד בידוד

מד התנגדות והארקה 

TES 1600

TES 1700

תיאורמק״טדגם
TES 18008121800לופ טסטר

תיאורמק״טדגם
TES 15008121500מד קיבול

בדיקת איכות מעגל ההארקה      

   

דיוק 0.5%   

בדיקת זרם קצר צפוי   

הגנת פיוז

אפשרות לבדיקת מעגל פאזה/הארקה של מכשירים בעזרת פרוב נפרד

תחום מדידה:

200pF/2nN/20nF/200nF/2uf/20mF/200mF/2000mF

התראת התחממות יתר של הבודק

אתראת חיבור נכון

HRC מוגן פיוז

20Ω/200Ω/2000Ω  מדידת התנגדות

לופ טסטר

מד קיבול

TES 1800

TES 1500
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K, J, E, T :טרמוקפל

דיוק של 0.1 מעלות צלזיוס

K,J,E,T,C,L,R,S,B,N,U :מתאים לטרמוקפלים הבאים

תחומי מדידה לטרמוקפלים הנפוצים:

טרמוקפל K - מינוס 200 ועד 1370 מעלות צלזיוס

טרמוקפל J - ממינוס 200 ועד 1050 מעלות צלזיוס

תדירותמתחזרםתיאורמק״טדגם
PROVA 1238121230-24מכשיר כיולMA, 

0-20MA
0-100.00MV, 0-1.0000V,

0-12.000V
1-125HZ, 

126-62500HZ

מכשירי כיול

תיאורמק״טדגם
PROVA 125812125מעשיר כיול עבור טרמוקפל

PROVA 123

PROVA 125

מכשירי מדידה - רבי מודדים         

התנגדותמתחזרםתיאורמק״טדגם
TES 2700812270020רב מודד דיגיטליA AC/DC0-600V AC/DC300MΩ

השראהקיבולהתנגדותמתחזרםתיאורמק״טדגם
TES 27128122712 רב מודד דיגיטלי

LCR
20A AC/DC600V AC/DC20MΩ200P/200N/

2UF/20UF
20M/200M/

2H/20H

כיוון תחום אוטומטי       

   

       Data Hold

       

 

בר גרף        

  

Peak Hold

בדיקת דיודות    

זמזם רציפות

Data Hold

אופציה: נדן גומי

600V - הגנה במדידת התנגדות עד

TES 2700

TES 2712
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מכשירי מדידה - מדי טמפרטורה ולחות       

התנגדותתדירותמתחזרםתיאורמק״טדגם

TES 26208122620 רב מודד דיגיטלי בעל
תחום אוטומטי

20A AC/DC750V AC/
1000V DC

500KHZ40MΩ

מכשיר מוגן מים   

  ABS גוף עשוי

0-40μF קיבול

MIN/MAX שמירת

תצוגה מוארת

זמזם רציפות

בדיקת דיודות

תחום בטמפרטורה אינפרה ממינוס 20 מעלות צלזיוס ועד 500 מעלות 
צלזיוס        

סימון ע"י קרן לייזר    

צג מואר

MIN/MAX קריאת

כיבוי אוטומטי

תיאורמק״טדגם
TES 13268121326אקדח טמפרטורה

TES 2620

TES 1326

תחום טמפרטורה:

ממינוס 50 ועד 1300 מעלות צלזיוס

כניסה אחת

תיאורמק״טדגם
TES 13008121300K מד טמפרטורה עבור טרמוקפל

TES 1300

תחום טמפרטורה ממינוס 20 עד שישים מעלות צלזיוס

RH 99% עד RH 1% תחום לחות מ

MIN/MAX

Data Hold

Data Memory

כיבוי עצמי

תיאורמק״טדגם
TES-12608121260מד טמפרטורה ולחות

TES 1260
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אביזרי עזר

תיאורמק״טדגם
TP-K018126001פרוב טמפרטורה כללי
TP-K028126002פרוב טמפרטורה טבילה
TP-K038126003פרוב טמפרטורה מגע

TP-K01TP-K03

מכשירי מדידה - מדי אור סל"ד ועוצמת רעש   

 LUX: 200000/20000/2000/200/20

LUX: 20000/2000/200/20

יציאה אנלוגית עבור הרשם 

Data Hold

יציאה אנלוגית עבור הרשם 

Data Hold

Peak Hold

תיאורמק״טדגם
TES 13328121332מד אור

תיאורמק״טדגם
TES 13348121334מד אור

TES 1332

TES 1334
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מדידה אופטית של סיבוב מנוע     

 RM1502 מדידה מכנית של סיבוב מנוע ע"י הוספת מתאם

תצוגה בעלת 5 ספרות

10-99,999RPM :תחום מדידה

50-300MM מרחק מדידה

מתאם RS232 )כולל תוכנה(

Max Hold

0.1DB רזולוציה של

35-100DB :תחום מדידה נמוך

65-130DB :תחום מדידה גבוה

30HZ-12KHZ תחום תדירות

יציאה עבור חיבור לרשם

תיאורמק״טדגם
RM 15018121501מד סיבובים דיגיטלי

תיאורמק״טדגם
TES 1350A8121350מד עוצמת רעש

RM 1501

TES 1350A

206207
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אחת  היא   1992 בשנת  הוקמה   CARKIT CABLE חברת 
מיצרניות  הכבלים המובילות בטורקיה עם לקוחות ביותר מ 
30- מדינות. החברה חרטה על דיגלה לייצר חוטים וכבלים 

איכותיים במחירים תחרותיים וזמן אספקה קצר.  
 CE, ISO9001, ISO  : בתקני  עומדים  החברה  מוצרי 
14001,  והנחיות RoHST. לחברה אישור לסמן את מוצרי 

החברה בסימול מכון התקנים הישראלי.

TURKEY
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דרגת  נחושת  מוליך  עם  גמישים  חוטים  מציעים  אנו 
גמישות 5 או 6.

PVC בידוד •
• חתכים – מחתך  0.5 ממ"ר ועד 240 ממ"ר 

70°C; 90°C; 105°C - טמפרטורה •
• צבעים – ניתן לקבל את כל הצבעים 

• אספקה מהירה
שימוש בחוטים עמידים בטמפרטורה גבוהה מבטיח מיעוט 

תקלות בלוח החשמל.
מרכיב עלות החוט בלוח כולו הוא שולי. התוספת לחוטים 
עמידים בטמפרטורה גבוה היא מינורית ובסה״כ תוספת 

המחיר הופכת להיות שולית במחיר הלוח כולו.
החוטים מגיעים באריזות הבאות : 

• 70 מעלות - עד 16 ממ"ר בחבילות של 100 מ׳ 
   מעל 25 ממ"ר בחבילות של 50 מ׳

• 90/105 מעלות - עד 2.5 ממ"ר בחבילות של 200 מ׳
   מ-4-16 ממ"ר בחבילות של 100 מ׳
   מעל 25 ממ"ר בחבילות של 50 מ׳

חוטים גמישים מסדרת
CARKIT CABLE

אריזה )מטר(טמפרטורת בידוד )מעלות(צבעמק״טחתך )ממ"ר( 
90200אדום862715 101
90200כחול862716 101
90200שחור862717 101
90200כתום862718 101
90200סגול862719 101
90200אפור862721 101
90200חום862722 101

90200חום862728 1.501
90200כחול862730 1.501
90200שחור862731 1.501
90200אפור862735 1.501
90200צהוב/ירוק862738 1.501
90200חום862742 2.501
90200אדום862743 2.501
90200כחול862744 2.501
90200שחור862745 2.501
90200כתום862746 2.501
90200סגול862747 2.501
90200אפור862749 2.501
90200צהוב/ירוק862752 2.501
90100חום862756 401
90100אדום862757 401
90100כחול862758 401
90100שחור862759 401
90100צהוב/ירוק862766 401
90100חום862770 601
90100אדום862771 601
90100צהוב/ירוק862780 601

90100חום862784 1001
90100כחול862786 1001
90100שחור862787 1001
90100חום862798 1601
90100כחול862800 1601
9050חום862812 2501
9050כחול862814 2501
9050שחור862815 2501
9050חום862826 3501
9050כחול862828 3501
9050צהוב/ירוק862836 3501
9050חום862840 5001
9050כחול862842 5001
9050צהוב/ירוק862850 5001
9050חום862854 7001
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יבגני יגודין | מנהל מחלקה

מחלקת המכשור מתמחה במתן פתרונות כוללים בתחום המכשור התעשייתי, המהווה עמוד 
תווך בתעשייה המתקדמת, ומהווה חלק ממערכות הייצור האוטומטיות בשילוב אמצעים כגון 

מחשבים, רובוטים, מערכות חישה ומדידה, מערכות שקילה ומינון ומערכות איסוף נתונים 
ועיבודם.

מנהל בעל תואר הנדסאי בתחום החשמל עם כ-20 שנים של ניסיון בתעשייה בתחומים 
שונים. בעשור האחרון מתמחה בעיקר בתחום המכשור והאוטומציה התעשיתית בארץ.

טלפון: 972.3.6288.122+

נייד: 972.50.2138.087+
evgeniy@astragal.co.il

מכשור
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בכל התהליכים האוטומטיים היום, גשי קירבה הכרחיים כדי לספק 
מידע לבקרים על זרימת התהליך )מיקום, גבולות, ספירת פולסים 

למדידת מהירות, כמויות ועוד.(.
האינדוקטיביים  הקרבה  גששי  מכאניים,  למפסקים  בהשוואה 
מציעים תנאים כמעט מושלמים כגון פעולה ללא מגע, כושר מיתוג 
לרעידות,  רגישים  אינם  הם  בנוסף,  רב.  ודיוק  גבוהות  בתדירויות 

אבק ולחות.
הגששים של חברת IFM בנויים בטכנולוגית פילם ייחודית המבטיחה 
פעילות רציפה לאורך זמן, וניתן לקבל אותם עם צורות חיבור שונות 

)כגון כבלים באורכים שונים(, חיבור של פלאג וכבל.
הגששים מתחלקים לארבע משפחות עיקריות:

1. אוטומציה במפעל – גששים אלו בנויים לעבודה במערך היצור 
ומציעים דרגת אטימות גבוהה, אורך חיים גבוה, מגוון צורות, מתחי 

הפעלה, מרחקי גישה וסוגי חיבור.
להבדלי  גבוהה  עמידות  מציעים  אלו  גששים   – מזון  תעשיות   .2
המאושרים  בחומרים  שימוש  תוך  )מיוצרים  מהירים  טמפרטורה 
לתעשיות אלו והמחברים שלהם מצופים זהב טהור להבטחת מגע 
גבוהות  אטימות  דרגות  אלו  לגששים  קורוזיה(.  ולמניעת  רצוף 
במיוחד )IP68-69K( והם עמידים בפני חומרי הניקוי האגרסיביים 

ביותר.
3. תעשיית מכונות ומכונות כלים – גששים אלו עשויים מחומרים 
עם  ממושך  מגע  בפני  ועמידים  וקרמיקה,   Pocan כגון  איכותיים 

שמן, חומרי קירור וסיכוך.
גששים אלו עמידים לרעידות ולמכות.

– גששים  נפיצה  NAMUR המיועדים לעבודה בסביבה  4. גששי 
בעלי אנרגיה נמוכה מאד ובעלי חוצצים לחיבורם לערוץ אחד או 

שניים עם יציאות ממסר או טרנזיסטור.
גששים אלו עומדים בתקן ATEX  החדש.

ניתן להזמין מגוון רחב של אביזרי עזר עבור הגששים כגון: כבלים 
תפיסה  אביזרי  לדים(,  וללא  )עם  שונים  באורכים  פלאגים  עם 
חיבורים  בעלות  פיצול  קופסאות  וחומרים,  צורות  במגוון  והתקנה 
ל 2-8 גששים )עם כבל או פלאג( שרוולים ומתאמים שונים ועוד.

מקרא:
IA  =   יישומים תעשייתיים

OC =   עמיד לשמנים וחומרי קירור
EF  =   עמידות גבוהה לשדות אלקטרומגנטיים

HW =   עמיד לאזורים היגייניים ו/או רטובים מאד

גששי קירבה אינדוקטיביים

גששים אינדוקטיביים

2 חוטים 3 חוטים 2DC חוטים DCפלסטימתכתימרחק חישהמידות )מ"מ(סדרה
AC/DC

ישומים )ראה מקרא(

FlushNon flush

IZØ 40.8Vכבל, פלאגIA

IYM5*0.50.8Vכבל, פלאגIA

ITØ 6.51,1.5Vכבל, פלאגכבלIA

IEM8*11,22,4VVכבל, פלאגכבל, פלאגIA+HW

IL8*8*521,5Vכבל, פלאגIA

IFM12*12,3.5,44,7 VVכבלכבל, פלאגכבל, פלאגIA+EF+HW+OC

IS16*10*2824Vכבלכבל, פלאגIA

IN26*12*4024Vכבלכבל, פלאגכבלIA

IGM18*15,88,10,12VV,כבל, פלאג 
מהדקים

IA+EF+HW+OCכבלכבל, פלאג

IW10*36*6058VכבלIA

IIM30*1.510,12,1515,22Vכבלכבל, פלאגכבל, פלאגIA+EF+HW

IMC66*40*4015,20,35VפלאגפלאגIA+EF

IME120*40*401520,30VמהדקיםמהדקיםכבלIA

IVE115*40*401520Vפלאג, מהדקיםIA+EF

IDC40*80*9240,50VפלאגIA

IAØ 2010Vכבל, פלאג,כבל, מהדקים 
מהדקים

,כבל
מהדקים 

IA

IBØ 3420,30Vכבלכבל, מהדקיםמהדקים,
מהדקים 

IA

ICE40*60*9040VמהדקיםמהדקיםIA

ID30*80*12050Vכבל, פלאגכבלIA

IDE40*80*10560Vפלאגפלאג, מהדקים

סדרת IF מתכת +פלאג +טווח מוגבר

סדרת IY מתכת + כבל סדרת IV פלסטי + מהדקים

סדרת II  פלסטי + כבל סדרת IB פלסטי + כבל

סדרת IW פלסטי + כבל

סדרת IM פלסטי + מהדקים

סדרת IZ מתכתי + כבל

סדרת IG בעלת עמידות מוגברת
בהפרעות אלקטרומגנטיות

סדרת IC  פלסטי + מהדקים

סדרת IG  מתכת + פלאג

שונים  גששים  וייצור  בפיתוח  בעיקר  ועוסקת  הוקמה בשנת 1969,   IFM חברת 
השני  הדור  ידי  על  המנוהלת  משפחתית  חברה  הינה  החברה   .ASI ומערכות  
הייתה  החברה  שונות.  מדינות   70 ב-  עובדים  כ-4,800  ומעסיקה  במשפחה, 
הראשונה שהציגה בגרמניה חיישנים אינדוקטיביים תחת השם efector. לחברה 
של  ספציפיות  דרישות  פי  על  המיוצרים  ומוצרים  מדף  מוצרי  של  נרחב  מגוון 

לקוחות. 
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NAMUR גששים אינדוקטיביים לסביבה נפיצה

חוצצים לגששים לסביבה נפיצה

ישומים2 חוטים DCפלסטימתכתימרחק חישהמידות )מ"מ(סדרה
FlushNon flush

ITØ 6.51VכבלEX

IE M5*o.51VכבלEX

IFM12*124VVכבלEX

IS16*10*282VכבלEX

IN26*12*4024VVכבלEX

IGM18*158VVכבלEX

IIM30*1.51015VכבלEX

ישומיםיציאהערוציםהזנהדגם
N0031A230VAC1ממסרEX

N0030A115VAC1ממסרEX

N0530A24VDC1ממסרEX

N0531A24VDC2PNP טרנזיסטורEX

N0033A230VAC2ממסרEX

N00324115VAC2ממסרEX

N0533A24VDC2ממסרEX

N0532A24VDC2אופטקופלרEX

N0534A24VDC2PNP טרנזיסטורEX

EX מגבר סדרת IS פלסטי + כבל סדרת IF מתכת + כבל

סדרת IT מתכת+ פלאג סדרת IG פלסטי + כבל

סדרת IE פלסטי + כבל

בכל התהליכים האוטומטיים היום, גשי קירבה הכרחיים כדי לספק 
מידע לבקרים על זרימת התהליך )מיקום, גבולות, ספירת פולסים 

למדידת מהירות, כמויות ועוד.(.
האינדוקטיביים  הקרבה  גששי  מכאניים,  למפסקים  בהשוואה 
מציעים תנאים כמעט מושלמים כגון פעולה ללא מגע, כושר מיתוג 
לרעידות,  רגישים  אינם  הם  בנוסף,  רב.  ודיוק  גבוהות  בתדירויות 

אבק ולחות.
חומרים  גם  מזהים  אינדוקטיביים  לגששים  בניגוד  אלו  גששים 

שאינם מתכות.
הגששים של חברת IFM בנויים בטכנולוגית פילם ייחודית המבטיחה 
פעילות רציפה לאורך זמן, וניתן לקבל אותם עם צורות חיבור שונות 
כגון כבלים באורכים שונים, חיבור של פלאג וכבל וחיבור למהדקים 

בתוך הגשש.
הגששים הקיבוליים רגישים להפרעות אלקטרוסטאטיות, ספייקים 
ותדרים גבוהים. כדי להתגבר על בעיה זו, פיתחה חברת IFM סידרה 

של גששים בעלי חסינות מוגברת להפרכות מסוג זה.
הגששים מתחלקים לשתי משפחות עיקריות:

1. אוטומציה במפעל – גששים אלו בנויים לעבודה במערך היצור 
ומציעים דרגת אטימות גבוהה, אורך חיים גבוה, מגוון צורות, מתחי 

הפעלה, מרחקי גישה וסוגי חיבור.
– גששים  נפיצה  NAMUR המיועדים לעבודה בסביבה  2. גששי 
בעלי אנרגיה נמוכה מאד ובעלי חוצצים לחיבורם לערוץ אחד או 

שניים עם יציאות ממסר או טרנזיסטור.
גששים אלו עומדים בתקן ATEX  החדש.

ניתן להזמין מגוון רחב של אביזרי עזר עבור הגששים כגון: כבלים 
תפיסה  אביזרי  לדים(,  וללא  )עם  שונים  באורכים  פלאגים  עם 
חיבורים  בעלות  פיצול  קופסאות  וחומרים,  צורות  במגוון  והתקנה 
ל 2-8 גששים )עם כבל או פלאג( שרוולים ומתאמים שונים ועוד.

גששי קירבה קיבוליים

KQ סדרת

סדרת KD פלסטי + כבל

סדרת KDE פלסטי + מהדקים

סדרת KG פלסטי + מהדקים

דרת KB פלסטי + כבל
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גששים קיבוליים

מרחק חישהמידות )מ"מ(סדרה
Non flush

ישומים2 חוטים 3AC/DC חוטים 2DC חוטים DCפלסטי

IGM18*18Vתעשייתייםכבל, מהדקיםכבל, מהדקיםכבל, מהדקים
KW10*36*6012Vתעשייתייםכבלכבל

KIM30*1.515Vתעשייתייםכבל, פלאג, מהדקיםכבל, פלאג, מהדקים
KBØ 3420Vתעשייתייםכבלכבל
KD30*80*12050Vתעשייתייםכבלכבל

KDE40*80*15060Vתעשייתייםמהדקיםמהדקים

NAMUR גששים קיבוליים לסביבה נפיצה

חוצצים לגששים לסביבה נפיצה

ישומים2 חוטים DCפלסטימתכתימרחק חישה Non flushמידות )מ"מ(סדרה
KiM30*1.515Vכבלת פלגEX

KXM34*1.515VכבלEX

ישומיםיציאהערוציםהזנהדגם
N0031A230VAC1ממסרEX

N0030A115VAC1ממסרEX

N0530A24VDC1ממסרEX

N0531A24VDC2PNP טרנזיסטורEX

N0033A230VAC2ממסרEX

N00324115VAC2ממסרEX

N0533A24VDC2ממסרEX

N0532A24VDC2אופטקופלרEX

N0534A24VDC2PNP טרנזיסטורEX

NAMUR מתכת + כבל KX סדרת סדרת KI פלסטי + פלג NAMUR פלסטי + כבל KI סדרת EX מגבר

לחברת IFM מגוון רחב של מוצרים מסוג תאים פוטו אלקטריים 
צורות התקנה  גישה,  עבור סביבות עבודה שונות, מתחים, מרחקי 
IP67- ותקנים שונים. התאים בנויים כולם עם דרגת אטימות של

IP65 וניתן לקבל אותם בחיבור לפלג, כבל יצוק או כניסת כבל.
ישנן מספר צורות חישה:

כשתי  בנויים  והקולט  הפולט  זו  בשיטה   –  Through beam.1
יחידות נפרדות המותקנות אחת מול השנייה. בצורה זו ניתן להשיג 
מרחקי חישה עד 50 מטרים בין היחידות. היחידות בנויות להפעלה 
גם בסביבה המאופיינת באבק רב ולכלוך. היחידות עובדות בשיטה 

הנקראת Dark Mode )חסימת מעבר הקרן בין הפולט לקולט(.
ישומים: ספירת עצמים על מסועים, מתקני רחיצת מכוניות ושערים.
והקולט בנויים כיחידה אחת.  זו הפולט  Retroreflex.2 - בשיטה 
החישה  מרחקי  פריזמטי.  רפלקטור  ע"  הקולט  אל  מוחזרת  הקרן 
המרביים הינם עד 12 מטרים. יחידות אלו צריכות סביבת עבודה 
עובדות  היחידות  בחופשיות.  לנוע  יכולה  שהקרן  כך  יחסית  נקייה 
בשיטה הנקראת Dark Mode )כאשר חפץ חוסם את מעבר הקרן 

בין הפולט/קולט לרפלקטור(.
ישומים: בדיקת גלילי הזנה של נייר, זיהוי עצמים על מסועי גלילים, 

מעבר אנשים, מיקום משטחים.
Polarized Retroreflex.3 – בשיטה זו הקרן הנפלטת עוברת שינוי 
ע"י הרפלקטור בצורה ייחודית, ורק קרן מוחזרת זו תתקבל בקולט 
בשעה שקרן שתוחזר מחפץ מבריק תדחה. שיטה זו מיועדת לזיהוי 

עצמים בעלי משטח מחזיר אור כגון מתכות מבריקות.
מכוניות,  טלוויזיות,  מסכי  כגון  אור  מחזירי  עצמים  זיהוי  ישומים: 

עצמים עטופים בנייר צלופן ובקבוקים.
להבחין  ניתן  זו  בשיטה   –  Retroreflex for transparents.4
במשטחים המעבירים אור כגון בקבוקי PET בעזרת פיתוח עיניים 
בעלות הבחנה גבוהה מאד )Low hysteresis( אשר חשות בשינוי 

קטן מאד בהחזרה.
ישומים: זיהוי בקבוקי זכוכית או PET, אריזות מזון שקופות, נורות 

וכו'.
Diffuse proximity.5 – בשיטה זו מותקנים הפולט והקולט ביחידה 
אחת ללא רפלקטור, כאשר חפץ כלשהוא מחזיר את הקרן אל העין 
אזי היא מופעלת. )ניתן להגיע למרחק חישה של 2 מטרים(. יחידות 

.light  mode אלו עובדות בד"כ בשיטת
ישומים: דלתות אוטומטיות וזיהוי משטחים בסרט נע )יצור מעגלים 

מודפסים(.
Background suppression proximity.6 – בשיטה זו ניתן לכוון 
לא  שנקבע  למרחק  מעבר  הנעים  שעצמים  כך  החישה  מרחק  את 

יפעילו את היחידה ואלו שבתחום יגרמו להפעלתה.
פיקוק  קופסאות,  וסגירת  מילוי  מסוע,  על  עצמים  זיהוי  ישומים: 

בקבוקים.

)INFRARED / RED LIGHT( תאים פוטו אלקטריים

OI סדרת

OJ סדרת

OG סדרת

OF סדרת
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גששים אינדוקטיביים

ישומים )ראה 1ץ(DCACמרחק חישהפלסטימתכתסוגמידות )מ"מ(סדרה
OFM12X1Diffuse reflectionV1-400 mmכבל

פלג
IA

 Retro reflective
without

 Polarization filter

V50-2000 mmכבל
פלג

IA

 Retro reflective
with

 Polarization filter

V200-800 mmכבל
פלג

IA

Througth beamV0-4 mכבל
פלג

IA

OGM18*1Diffuse reflectionV1-600 mmכבל
פלג

כבל
פלג

IA+HW

 Retro reflective
without

 Polarization filter

V30-130 mmכבל
פלג

כבל
פלג

IA+HW

 Retro reflective
with
Polarization filter

V100-3000 mmכבל
פלג

כבל
פלג

IA+HW

Througth beamV0-15 mכבל
פלג

כבל
פלג

IA+HW

OIM30*1.5Diffuse reflectionV3-700 mmמהדקיםIA

 Retro reflective
without
Polarization filter

V100-4000 mmמהדקיםIA

 Retro reflective
with
Polarization filter

V150-2000 mmמהדקיםIA

OJ11*24*35Diffuse reflectionV1-600 mmכבל
פלג

IA

 Retro reflective
with
Polarization filter

V0-2 mכבל
פלג

IA

Througth beamV0-10 mכבל
פלג

IA

OT75*19*30Diffuse reflectionV1-200 mmכבל
פלג

IA

Diffuse reflection
short range

V20-40 mmכבל
פלג

IA

 Retro reflective
without
Polarization filter

V150-3000 mmכבל
פלג

IA

 Retro reflective
with
Polarization filter

V150-1500 mmכבל
פלג

IA

V0-10 mכבל
פלג

IA

ישומים )ראה 1ץ(DCACמרחק חישהפלסטימתכתסוגמידות )מ"מ(סדרה
OL26*27*75Diffuse reflectionV0-1000 mmכבל

פלג
IA

 Retro reflective
with

 Polarization filter

V300-5000 mmכבל
פלג

IA

Througth beamV0-25 mכבל
פלג

IA

OA70*30*90Diffuse reflectionV5-1500mmכבל
פלג

IA

Diffuse reflection
 background
suppression

V200-800 mmכבל
פלג

IA

 Retro reflective
with
Polarization filter

V250-10000 mmכבל
פלג

IA

 Retro reflective
without
Polarization filter

V200-8000 mmכבל
פלג

IA

 Througth beamV0-50 mכבל
פלג

IA

IA  =  יישומים תעשייתיים
HW  =  לאזורים היגייניים ו/או רטובים מאד

)המשך טבלה מעמוד קודם(            

OL סדרת OU סדרת OT סדרת OA סדרת
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מערכות מבוססות לייזר נשנות במקומות בהם נדרש גילוי של חלקים 
קטנים או מיקום מדויק מאד. ניתן להגיע למרחקי חישה של עד 60 
מטרים. קרן הלייזר נראית לעין, עובדה המקלה על התקנת המערכת 

וכיוונה. אורך חיים של עין הינה כ- 50,000 שעות.
בעת התקנת העין )מצב Adjustment( הקרן מוגברת לצורך כיוונון 

קל יותר.
לעיניים יש גם עזרים עבור התקנה במקומות עם רעידות.

תחום הטמפרטורות לפעילות תקינה הוא +50 - -10 מעלות צלסיוס.
.IP67-IP68 תאים בנויים כולם עם דרגת אטימות של

יש להיזהר בעת השימוש בסוג זה של עיניים כדי שהקרן אל תפגע 
בצורה מקרית בעין אדם.
ישנן מספר צורות חישה:

כשתי  בנויים  והקולט  הפולט  זו  בשיטה   –  Through beam  .1
יחידות נפרדות המותקנות אחת מול השנייה. בצורה זו ניתן להשיג 
מרחקי חישה עד 50 מטרים בין היחידות. היחידות בנויות להפעלה 
גם בסביבה המאופיינת באבק רב ולכלוך. היחידות עובדות בשיטה 

הנקראת Dark Mode )חסימת מעבר הקרן בין הפולט לקולט(.
ישומים: ספירת עצמים על מסועים, מתקני רחיצת מכוניות ושערים.
Retroreflex .2 - בשיטה זו הפולט והקולט בנויים כיחידה אחת. 
החישה  מרחקי  פריזמטי.  רפלקטור  ע"  הקולט  אל  מוחזרת  הקרן 
המרביים הינם עד 12 מטרים. יחידות אלו צריכות סביבת עבודה 
עובדות  היחידות  בחופשיות.  לנוע  יכולה  שהקרן  כך  יחסית  נקייה 
בשיטה הנקראת Dark Mode )כאשר חפץ חוסם את מעבר הקרן 

בין הפולט/קולט לרפלקטור(.
ישומים: בדיקת גלילי הזנה של נייר, זיהוי עצמים על מסועי גלילים, 

מעבר אנשים, מיקום משטחים.
עוברת  הנפלטת  הקרן  זו  בשיטה   –  Polarized Retroreflex  .3
שינוי ע"י הרפלקטור בצורה ייחודית, ורק קרן מוחזרת זו תתקבל 
בקולט בשעה שקרן שתוחזר מחפץ מבריק תדחה. שיטה זו מיועדת 

לזיהוי עצמים בעלי משטח מחזיר אור כגון מתכות מבריקות.
מכוניות,  טלוויזיות,  מסכי  כגון  אור  מחזירי  עצמים  זיהוי  ישומים: 

עצמים עטופים בנייר צלופן ובקבוקים.
והקולט  הפולט  מותקנים  זו  בשיטה   –  Diffuse proximity  .4
ביחידה אחת ללא רפלקטור, כאשר חפץ כלשהוא מחזיר את הקרן 
אל העין אזי היא מופעלת. )ניתן להגיע למרחק חישה של 2 מטרים(. 

.light  mode יחידות אלו עובדות בד"כ בשיטת
ישומים: דלתות אוטומטיות וזיהוי משטחים בסרט נע )יצור מעגלים 

מודפסים(.

תאים פוטו אלקטריים לייזר

פרטיםמק״ט
39 RB1006RB סדרת

אורך  מיקום,  למדידת  הסיבובים  במספר  המשתמשות  מערכות 
ומהירות של היחידות אליהן הן מחוברות. היחידות קיימות במגוון 
צורות התקנה, מהירות ספירה, עם ציר או ען חור עובר ועם קישור 

לרשתות שונות )כגון RS-485,  Profibus ועוד.(

אנקודרים אינקרמנטליים ואבסולוטיים

פולסים סוג
לסיבוב

מהירות
 שינוי קוד

צריכת זרם
מקס.

טמפרטורת עבודה
 )מעלות צלסיוס(

מהירות
 מקסימלית

קוטר
ציר

X Lengthאטימות
 )קוטר(

מתח הזנה

VDC 5מ"מ IP6438*36.5מ"מ KHZ20...50 mA-20...7010,000 RPM6 1000160/300...5אינקרמנטלי
10...30 VDC
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פרטיםמק״ט
39 RO1319RO סדרת

פרטיםמק״ט
39 RU1001RU סדרת

פולסים סוג
לסיבוב

מהירות
 שינוי קוד

צריכת זרם
מקס.

טמפרטורת עבודה
 )מעלות צלסיוס(

מהירות
 מקסימלית

קוטר
ציר

X Lengthאטימות
 )קוטר(

מתח הזנה

אינקרמנטלי 
חור עובר

5...5000160/300 KHZ20 mA-30...8512,000 RPM12 
מ"מ

IP6446*58 5מ"מ VDC
10...30 VDC

פולסים סוג
לסיבוב

מהירות
 שינוי קוד

צריכת זרם
מקס.

טמפרטורת עבודה
 )מעלות צלסיוס(

מהירות
 מקסימלית

קוטר
ציר

X Lengthאטימות
 )קוטר(

מתח הזנה

VDC 5מ"מ IP6446*58מ"מ KHZ20...50 mA-20...8512,000 RPM6 10000300...5אינקרמנטלי
10...30 VDC

פרטיםמק״ט
39 RN3001RN סדרת

פרטיםמק״ט
39 RM3001RM סדרת

טמפרטורת עבודהצריכת זרם מקס.רזולוציהניתן לתכנותסוג
 )מעלות צלסיוס(

אטימותקוטר צירמהירות מקסימלית

אבסולוטי מקבילי
Single Turn

IP64מ"מ bit<150 mA10,000 RPM10 8-12לא

טמפרטורת עבודהצריכת זרם מקס.רזולוציהניתן לתכנותסוג
 )מעלות צלסיוס(

אטימותקוטר צירמהירות מקסימלית

אבסולוטי מקבילי
 MultiTurn
profiBus

IP64מ"מ bit<130 MA-20...6012,000 RPM)10(6 25כן
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זרימה  לרגשי  אלטרנטיבה  מהווים   IFM חבר  של  הזרימה  רגשי 
נעים היכולים  מכניים. הרגשים בעלי אמינות גבוהה, ללא חלקים 
להיתקע או להישבר והם בנויים מחומרים עמידים בקורוזיה )כגון 

נירוסטה(.
היחידות מתאימות לשימוש במגוון ישומים לבקרת זרימה של נוזלים 

או גזים, וניתן לקבל אותם:
1. עם מיקרו פרוססור ותצוגה עליהם  כחלק אינטגרלי )על התצוגה 

ניתן לתכנת הפעלה/הפסקה(.
2. יחידת מגבר המותקנת בלוח החשמל.

 Calorimetric principle הנקרא  בעיקרון  פועלות  היחידות 
המשתמש באפקט הקירור של  החומר הזורם )גז או נוזל( למדידה 
אמינה ומדויקת בטווח רחב של ערכים. )החומר הזורם "לוקח" חום 

מהחלק הטבול בו ומודד את הפרשי הטמפרטורה.
DC,AC – מתחי הזנה  •

סוגי החיבור – 1/2inch G-1/4inch G, M12 ועוד.  •
סוגי חומרים – נירוסטה 316,320, טיטניום, קרמיקה  •

תחום מדידה -    •
Cm/Sec 3-300  – לנוזלים  
Cm/Sec 2-2000 – לגזים  

C80+-25-, 0-120C – תחומי טמפרטורה  •
חיבורי חוטים – בעזרת פלג )ניתן לקבל כבלים עד אורך  •

           של 25 מטרים עם פלג(.
 Analog and switching – סוגי יציאות  •

                   Dual switching , Alarm   
IP67 – דרגת אטימות  •

ישומים – מדידת זרימה של נוזלים וגזים בתהליכים.  •

רגשי ומתמרי מהירות זרימה

דוגמא למבנה גשש

כיוון קל ומהיר ע"י לחצנים

תצוגת LED ברורה לראייה מהירה של הזרימה

גשש נירוסטה 316 בעל מבנה המונע הצטברות חומר עליו

מגוון מתאמים לתהליכים וחומרים שונים

גשש לזרימת אויר

מגבר לגשש זרימה התקנה לפס דין

גשש זרימה EW ZONE 0 חיבור למגבר

רגשי הלחץ של חברת IFM מתוכננים למדוד את הלחץ במערכות 
הידראוליות ופנאומטיות. את הרגשים ניתן לקבל ללא תצוגה או עם 
תצוגה נומרית ) Seven Segment או LED(. בסיס היחידה כולל 

אלמנט חישה קרמי העמיד בפני קפיצות לחץ.
DC/AC – מתחי הזנה  •

 IFM Mo, G1A )External( ,1/4 inch G– סוגי חיבור  •
         )A)External( ,1/4 inch GI )Internal, ועוד.

סוגי חומרים – V4A ,V2A, נרוסטה.  •
 ,0-1bar, 0-2.5bar, 0-10bar, 0-25bar – תחומי מדידה  •

.0-600bar           
חיבורי חוטים – Wires ,2,3,4,5 בעזרת פלג )ניתן לקבל   •

           כבלים עד אורך של 25 מטרים עם פלג(.
DC PNP, DC NPN, AC, DC, ANALOG – סוגי יציאות  •
0-10V, 4-20 mA, 1 or 2X ON/Off – פונקציונליות  •

דיוק – 0.5%  •
IP67 – דרגת אטימות  •

ישומים – הידראוליקה, פנאומטיקה, היגיינה, מזון,   •
           טמפרטורות גבוהות ועוד.

רגשי ומתמרי לחץ

דוגמא למבנה גשש

תצוגה נומרית 3 ספרות עם תפריט תכנות ומצב יציאה

גוף נירוסטה 

הרכיבים מורכבים על פילם וכך מושגת עמידות מעולה בזעזועים

חיבור הזנה/יציאה בעזרת כבל ופלג 

יחידת חישה קרמית עמידה בלחצי יתר

חיבור המתאמים עבור תעשיות מזון וכדומה

PI2894 PG2794
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העלולים  נעים  חלקים  ללא  בנויים   IFM חברת  של  הגובה  רגשי 
להישבר או להיתקע.  הרגשים עובדים בטכנולוגיה של חישה בעזרת 
וחומרים  מוליכים  חומרים  ל"הרגיש"  להם  המאפשרת  קיבוליות 

שאינם מוליכים )נוזלים, חומרים פלסטיים, עץ וזכוכית(. 
הרגשים בנויים ממעגל הרשום כפטנט יחודי של חברת IFM, המספק 

עמידות לרעשים, כך שניתן להשתמש ברגשים בסביבות רועשות.
ישנם שני סוגים של רגשים:

החשים  סטייט  סוליד  רגשי   –  )LK )סדרת   Continues level  .1
ומעבירים את גובה הנוזל. 

Point Level .2 – סוג רגשים אלו מתחלק לשתי משפחות עיקריות:
   a. סדרת KI – סדרה זו ניתן לכוון את הרגישות בקלות בעזרת

      שימוש בפוטנציומטר.
  KNM סדרת .b   

        Flush level – סדרה זו משמשת עבור חומרים מוצקים שקשה
      לחוש כגון אבקות.

      Non flush level – סדרה זו משמשת עבור חישה של נוזלים 
      דרך דופן מיכל או חלון הצצה.

10-30Vdc, 20-250V AC/DC – מתחי הזנה  •
.M30 M18 הברגה KI סוגי חיבור – סדרת  •

           סדרת LK ,KNQ התקני תפיסה.
סוגי חומרים – נירוסטה ופלסטיק.  •

חיבורי חוטים – Wires 3,4 בעזרת פלג או כבל יצוק   •
           )ניתן לקבל כבלים עד אורך של 25 מטרים עם פלג(.

DC PNP, DC NPN, AC/DC )2 Wires( – סוגי יציאות  •
 ,0-10V, 4-20mA – פונקציונליות  •

1or 2X Complementary, Up to 4 Alarms           
IP67 – דרגת אטימות  •

ישומים – חישה של נוזלים ומוצקים בצורה ישירה, דרך   •
           המכל או דרך חלון הצצה.

רגשי גובה אלקטרונים קיבוליים

הטמפרטורות  את  מודדים   IFM חברת  של  הטמפרטורה  רגשי 
במערכות שונות. המערכת בנויה מבקר אלקטרוני ומגוון של רגשים, 

וצורת החיבור הקלה והמודולרית מאפשרת חיבור מהיר.
יציאות   ,Switch setpoints דיגיטלית,  תצוגה  כוללים  הרגשים 

.On/Off אנלוגיות ויציאות
קיימים שני סוגי חיבורים לרגשי הטמפרטורה:

1. חיבור ישיר – גשש הטמפרטורה מחובר ישירות והבקר מחובר 
אליו.

הטמפרטורה  גשש   –  )Thermo well( שרוול  בעזרת  חיבור   .2
מחובר אל השרוול, והבקר מחובר לגשש וכך ניתן להוציאם ללא 

צורך בהפסקת התהליך.

18-30VDC – מתחי הזנה  •
  1/4 inch G  - סוגי חיבור         •

•         סוגי החומרים – נרוסטה
C -40-150 )40-302F( תחומי מדידה  •

חיבורי חוטים – בעזרת פלג.  •
           )ניתן לקבל כבלים עד אורך של 25 מטרים עם פלג(.

mA, 0-10 V 4-20 – סוגי יציאות  •
Analog Switching, Dual Switching           

IP67 – דרגת אטימות  •
ישומים – מדידת טמפרטורות של חומרים מוצקים ונוזלים    •

           בתהליכים.

רגשי טמפרטורה

פרטיםמק״ט
39 TN2531TN סדרת

דוגמא למבנה גשש

תצוגה נומרית 3 ספרות עם תפריט תכנות ומצב יציאה

גוף נירוסטה עם התקן חיבור )קיימים סוגי מתאמים שונים(

מוט חישה באורכים שונים )לפי הזמנה – 264 מ"מ 472 מ"מ 728 מ"מ(

חיבור הזנה/יציאה בעזרת כבל ופל 

KQ6001 LK3124

228229

INSTRUMENTAL DEPARTMENTINSTRUMENTAL DEPARTMENT



ASTRAGAL.CO.ILASTRAGAL.CO.IL

סולנוידים ואלקטרומגנטיםמפסקי גבול ודוושות רגל

ומוצרים  אנשים  על  להגן  מיועדים  רגל  ודוושות  גבול  מפסקי 
בקווי ייצור במפעלי תעשייה. המוצרים בעלי מבנה מתכתי קשיח 

ומתאפיינים בעמידות גבוהה לאורך זמן.

חברת Magnet Schult מייצרת מגוון סולנואידים ואלקטרומגנטים 
לתעשית רכב,תעשיה אווירית וחלל ולמגוון תחומים נוספים.

סולנוידים ואלקטרומגנטיםמפסקי גבול ודוושות רגל

ברנשטיין AG היא חברה מובילה בפיתוח, ייצור והפצה של מערכות ורכיבים עבור 
אוטומציה תעשייתית. המטרה של החברה היא לספק את הצרכים של לקוחותיה, 

עם מוצרים חדשניים וסטנדרטים מהגבוהים בשוק.

לתעשית  ואלקטרומגנטים  סולנואידים  מגוון  מייצרת   Magnet Schult חברת 
רכב,תעשיה אווירית וחלל ולמגוון תחומים נוספים.
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אבי פומרנץ | מנהל מחלקה

רכיבי האלקטרוניקה משמשים לייצור מוצרים בענף האלקטרוניקה.
עיקר הפעילות של אסטרגל בתחום רכיבי האלקטרוניקה כוללת רכיבים אלקטרומכניים

כגון מחברים, מפסקים, לחצנים, צמות כבלים ועוד.
מנהל המחלקה הנדסאי אלקטרוניקה עם ותק של 33 שנה.

טלפון: 972.3.6288.110+

נייד: 972.50.7559.699+
avip@astragal.co.il

אלקטרוניקה
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הרכבת רתמות חוטים, צמות כבלים, הרכבת כבלים קואקסיאליים,
ומכלולים,  מודפסים  מעגלים  הרכבת  יצוקים,  קונקטורים  הרכבת 

תכנון ובצוע לפי דרישת לקוח.                                               

מקלדות מיוחדות ומקלדות לפי דרישת לקוח.                     

 TN ,STN ,FSTN ,TFT ,OLED טכנולוגיות  במגוון   LCD תצוגות 
ומודולים תצוגה LED. לצד מסכי LCD סטנדרטיים החברה מתמחה 
במוצרים לפי דרישות לקוח.                                                         

                           CRYSTALS & OSCILLATORS ,גבישים ומתנדים                                                           .

MADE IN TAIWAN

MADE IN TAIWAN

MADE IN TAIWAN

MADE IN SLOVENIA

קואקסיאליים,  מחברים  עגולים,  מחברים  קונקטורים.   / מחברים 
כרטיס  מחברי  לכרטיס,  כרטיס  מחברי  גבוהה,  בצפיפות  מחברים 
אופטיים  מחברים   ,I/O מחברי  זיכרון,  לכרטיסי  מחברים  לחוטים, 

ניידים,  מדידה  מכשירי  ואלקטרוניקה,  לחשמל  מדידה  מכשירי 
רשמים, אוגרי נתונים, מדי הספק, נתח איכות חשמל, מדי עכבה, 
מדי LCR, בודקי סוללות, מדי התנגדות נמוכה וציוד לבדיקת בטיחות חשמלית.          

מקלדות רגילות, מקלדות מיוחדות, מקלדות זעירות, מקלדות חכמות  
ומקשי מקלדת. מתגים / מפסקים, מתגים זעירים, מפסקים לזרם 
חזק, מפסקים ספרתיים, מקרוסוויצים.                                   

ממסרים ותושבות, קוצבי זמן, לחצנים, מנורות ובוררים, נוריות לד,  
ספקי כח, בקרים מתוכנתים.                                                     

נגדים משתנים / טרימר פוטנציומטרים.                            

MADE IN JAPAN

MADE IN JAPAN

MADE IN JAPAN

MADE IN GERMANY

MADE IN SPAIN
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JAPAN

מדידה  מכשירי  לייצור  מובילה  חברה  הינה   HIOKI חברת 
ורשמים המשמשים בתעשית החשמל והאלקטרוניקה.

החברה עוסקת בפתוח ייצור ושיווק מכשירים מזה 80 שנה.

הציוד מיועד למטרות מחקר ופתוח, ייצור אחזקה ושרות.
החברה הוקמה ב 1935 ע"י מר מיזו היוקי. החברה החלה 
דרכה כמפעל קטן לייצור מודדים ללוחות חשמל מעבדתיים,
והתפתחה עם השנים לייצור מכשירי מדידה ניידים ומכשירים 

מעבדתיים ורשמים. 

ניידים המשמשים לבדיקת  החברה מייצרת מכשירי מדידה 
פרמטרים של רשתות חשמל, מכשירים חשמלים ומתקנים. 

חשמל.  בתשתיות  אנרגיה  נצילות  לבדיקת  מדידה  מכשירי 
מכשירי מדידה מעבדתיים למחקר ופתוח, לבדיקת רכיבים 

אלקטרונים. 
רשמים לאותות חשמליים וערכים פיסקליים, אוגרי נתונים, 
צבתות זרם מדי התנגדות בידוד, מדי הספק, מדי עכבה, מדי 

סוללות, מדי התנגדות ועוד.

מוצרי החברה משמשים את התעשיה בעיקר בתחומי מדידה 
של ערכים חשמליים כגון, זרם, מתח, הספק, התנגדות בידוד,
בדיקות של בטיחות מתקנים חשמליים, אבחון בעיות ברשת 

החשמל, מדידה ורישום של ערכים משתנים ועוד.

236237

ELECTRONICS DEPARTMENTELECTRONICS DEPARTMENT



ASTRAGAL.CO.ILASTRAGAL.CO.IL

 MR8870-20 רשם דגם

תיאור
Basic specifications 

Memory recorder )high-speed recording(, RMS recorder )50/60 Hz, or DC only( Measurement functions

2 analog and 4 logic channels )For analog inputs, channels are isolated form each other 
and from frame GND. For logic terminals, all channels has common GND.( 

No. of channels

1 MS/s )1 μs period, all channels simultaneously( Maximum sampling rate

12 bits × 2 M-Words/ch  Memory capacity

CF card Type I slot )standard equipment( Removable storage

USB: USB 2.0, mini-B receptacle ×1 port, 
Function: Transfer files from the installed CF card to a PC via 4.3-inch TFT color LCD  

External interface

Display resolution Waveform section: 20 div )time axis( × 10 div )voltage axis( Display type

Safety: EN61010, 
EMC: EN61326, EN61000-3-2, EN61000-3-3 

Compliance standard

• AC Adapter Z1005: 100 to 240 V AC, 50/60 Hz 
• Battery pack 9780: continuous operation times:
   approx. 2 hours 
• DC power supply: 10 to 16 V DC  

Power supply

Analog Input 
Number of channels: 2, for voltage measurement Measurement functions

Isolated BNC connector )input impedance 1 MΩ, input capacitance 7 pF(. 
Max. rated voltage to earth: 300 V AC, DC, CAT II )with input isolated. 

Input connectors

10 mV to 50 V/div, 12 ranges, full scale: 10 div, AC voltage for possible measurement/
display using the memory function: 280 V rms, Low-pass filter: 5 /50 /500 /5 kHz 

Measurement range

1 MS/s )simultaneous sampling in 2 channels( Highest sampling rate

DC to 50 kHz -3dB Frequency characteristics

400 V DC )the maximum voltage that can be applied across input pins without damage( Max. allowable input

הרשם MR8870-20 בוחן צורות גל בדומה לאוסילוסקופ, יודע לרשום
  .RMS ערכי

המכשיר מנטר צורות גל בעלי שינויים מהירים ומאפשר אגירה ומדידה של 
תופעות מעבר מהירות.  

MR8870-20
מק״טדגם

MR8870-2034 MR8870

 MR8880 רשם דגם

תיאור
Basic specifications 

High-speed function )high speed recording(
Real-time function )actual time recording(

Measurement functions

4 analog + 8 logic
Isolated analog channels, isolated input and outputs, logic has common GND.

Number of channels

1Msamples/s )1 μs cycle, all channels simultaneously(Maximum sampling rate

14bit × 1 M words/ch )1 word = 2 bytes, not expandible(Memory capacity

CF card slot × 1 )Up to 2 GB(
USB memory × 1 )USB 2.0 -A receptacle(

External memory

High-speed function (high speed recording) 
100μs to 100ms/div, 10 range, resolution: 100 points/divTime axis

1/100 of time axis rangesSampling period

5 to 10000 divisions fixed )5division steps(Recording length

Split screen )1, 2, or 4 segments(, X-Y waveform compositing )1 screen(Screen settings

Can record data from before the trigger point, 0 to 100 % of recording length; 13 settings,
or user-configured

Pre-trigger

Up to four arithmetic operations simultaneously
Average value, effective )RMS( value, peak to peak value, maximum value, time to maximum value, 
minimum value, time to minimum value, period, and frequency, area, X-Y area.

Calculation functions

רשם נייד למתח נמוך ולמתח גבוה.      

מאפשר מדידות ברשת תלת -פאזית.      

הרשם מאפשר ניטור צורות גל מהירות ,רישום והקלטה בו זמנית
של תופעות מעבר מהירות.  

לרשם 4 ערוצים אנלוגים מבודדים חשמלית היכולים לקבל הזנה
של 600V בנוסף ל-8 ערוצים לוגיים.  

MR8880

מק״טדגם
MR8880-2034 MR8880 רשם 

מדפסת לרשם
MR9000

34 MR9000
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)המשך טבלה מעמוד קודם(            

תיאור
Real-time function (actual time recording) 

100μs to 500μs, 1ms to 500ms, 1s to 1min, 19 settings
Display time axis: 10ms to 1day/div, 22 ranges

Recording interval

ON/OFF *Simultaneous printing: Supported when using a time axis slower than 1 s/divReal-time printing
)with optional MR9000( 

Continuous save to CF card or USB memory can be set
ON/OFF

Recording Time

The last 1 Mwords )before measurement was stopped( are saved in the instrument’s internal 
memory )when envelope mode is on, 500 kwords(.

Waveform recording

Binary data, text data, calculation results, binary + calculation results, text + calculation results, or 
NONE

Real-time save function

Analog input   
4-channel voltage measurement; switchable between instantaneous value )waveform( and RMS 
value

Measurement functions

Isolated BNC connector )input impedance 1 MΩ, input capacitance 7 pF(Input connectors

600 V AC, DC CAT III / 300 V AC, DC CAT IVMax. rated voltage to earth

10 mV to 100 V/div, 13 ranges, full scale: 10 div, AC voltage that can be measured and displayed 
using high-speed function: 600 Vrms
Low-pass filter: 5 Hz/50 Hz/500 Hz/5 kHz/50 kHz

Measurement range

1 MS/s )simultaneous sampling in 4 channels(Highest sampling rate

RMS accuracy: ±1.5% f.s. )30Hz to 1kHz( ±3% f.s. )1kHz to 10kHz(
Response time: 300ms )rising edge 0 to 90% of full scale with filter off(

RMS measurement

DC to 100 kHz ±3dBFrequency characteristics

 DC/GNDInput coupling

     MEMORY HICORDER MR8827

תיאור
[16 analog input modules]: 32 analog channels +32 logic channels
[14 analog input modules + 2 logic input modules]: 28 analog channels + 64 logic
* For analog modules, channels are insulated vs. each other and vs. unit ground. 
For logic modules and integrated standard logic channels, all channels use the unit ground.

Number of channels

Analog unit 8966]: 5 mV/div to 20 V/div, 12 ranges, resolution : 1/100 of range )using 12-bit A/D(
[High resolution unit 8968]: 5 mV/div to 20 V/div, 12 ranges, resolution : 1/1600 of range )using 
16-bit A/D(
[Digital voltmeter unit MR8990]: 100 mV f.s. to 1000 V f.s., 5 ranges, resolution : 1/1000,000 of 
range )using 24-bit A/D(

 Measurement ranges
)div full-scale 20(

DC to 5 MHz )-3 dB, using the 8966(, DC to 100 kHz )-3 dB, using the 8968(, N/A )using the 
MR8990(

Frequency characteristics

5 µs to 5 min/div, 26 ranges, at 100 points/div resolution Time axis
)Memory function(

Memory )high-speed recording(, Recorder )real-time recording(, X-Y recorder, FFTMeasurement functions

Numerical calculation, Waveform processing, Waveform judgment )at Memory, or FFT function(Other functions

128M-words/ch )using 4 Analog channels( to 16M-words/ch )using 32 Analog channels(, Total 
capacity 512MW memory

Memory capacity

USB memory stick, CF card, Built-in SSD unit )option, 128GB( *Approx. 125 sec. when saving 100 
MB of data
*Data of 100 MB in size can record 16,000 div waveforms across 32 channels.

Data storage media

Built-in A4-size printer option]: 216 mm )8.50 in( × 30 m )98.43 ft(, thermal paper roll, Recording 
speed : Max. 50 mm )1.97 in(/s

Printing

LAN: 100BASE-TX
USB 2.0 series A receptacle 2 port )for USB memory, mouse(
USB 2.0 series B receptacle )for communication to PC, mass storage(

External interfaces

.
רשם זכרון  מהיר 20MS/s  רב ערוצים מקליט 32 ערוצים אנלוגיים +

32 ערוצים לוגיים בו זמנית. 

MR8827

240241

ELECTRONICS DEPARTMENTELECTRONICS DEPARTMENT



ASTRAGAL.CO.ILASTRAGAL.CO.IL

     MEMORY LOGGER LR8431

תיאור
Analog: 10 isolated channels using scanning input method )M3 mm dia. screw terminal block(
Pulse: 4 channels )All pulse inputs share common ground with the main unit(

Number of channels

Voltage : ±100 mV to ±60 V, 1-5V f.s. 6 ranges, Max. resolution 5µV
Temperature )thermocouples( : -200 ˚C to 1800 ˚C )depend on the sensor(, 1 range )K, J, E, T, N, R, S, 
B(, Max. resolution 0.1 ˚C
Totalized pulses : 0 to 1000M pulse, 1 range 
Rotation count : 0 to 5000/n )r/s( f.s. 1 range 

Measurement parameters

DC 60 V )Analog input(, DC -5 V to 10 V )Pulse input(Max. allowable input

10 ms to 1 hour, 19 selectionsRecording intervals

Internal storage: 3.5 M-words, External storage: CF card or USB memory stickMemory capacity

50 Hz, 60 Hz, or OFFSelectable filters

USB 2.0 mini-B receptacle ×1; Functions: Control from a PC, Transfers files from the installed 
CF card to a PC )cannot transfer files from the connected USB memory stick to a PC via USB 
communication(, Data copy between CF card and USB memory stick

External interface

Save data to the CF card or USB memory stick in real time, Numerical Calculations, etc.Functions

176 mm )6.93 in( W × 101 mm )3.98 in( H × 41 mm )1.61 in( DDimensions and mass

 10ms אוגר נתונים 10 ערוצים בגודל כף יד בעל קצב דגימה של.

LR8431

CLAMP ON POWER LOGGER PW3365

תיאור
50/60 Hz, Single phase 2 wires )1/2/3 circuits(, Single phase 3 wires )1 circuit(, Three 
phases 3 wires )1 circuit(, Three phases 4 wires )1 circuit(, Current only: 1 to 3 channels

 Measurement line & number of
circuits

Voltage RMS, current RMS, voltage fundamental wave value, current fundamental wave 
value, voltage fundamental wave phase angle, current fundamental wave phase angle, 
frequency )U1(, voltage waveform peak )absolute value(, current waveform peak )absolute 
value(, active power, reactive power, apparent power, power factor )with lag/lead display( 
or displacement power factor )with lag/lead display(, active energy )consumption, 
regeneration(, reactive energy )lag, lead(, energy cost display, active power demand 
quantity )consumption, regeneration(, reactive power demand quantity )lag, lead(, active 
power demand value )consumption, regeneration(, reactive power demand value )lag, 
lead(, power factor demand

Measurement items

400 V AC )Effective measurement range: 90.0 V to 520.0 V(Voltage ranges

500.00 mA to 5.0000 kA AC
50.000 mA to 5.0000 A AC )Leak clamp on sensor only(

Current ranges

200.00 W to 6.0000 MWPower ranges

SD Memory card, or internal memory at real timeSave destination

1 sec to 30 sec, 1 minute to 60 minutes, 14 selectionsData save interval

המכשיר הראשון בעולם בעל יכולת מדידת מתח  על גבי חוטים 
מבודדים.  

מונע סכנה של גרימת קצרים והתחשמלות 

המכשיר משתמש בפרובים מבודדים, ללא חלקים מתכתיים, היכולים 
להתחבר לכל נקודה בכבל. 

PW3365
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מודד הספק דגם 3169 

תיאור
Specifications 

Single-phase 2-wire, single-phase 3-wire, three-phase 3-wire,three-phase 4-wire Measurement line type

50/60Hz  Measurement line
Frequency

Voltage input: 780 Vrms AC, peak value: 1103 V Maximum input

Current input: 1.7 Vrms AC, peak value: 2.4 V 

Voltage: 150.00/300.00/600.00 V Measurement range

CLAMP ON SENSOR 9694               500m/ 1/ 5 A 
CLAMP ON SENSOR 9695-02  500m/ 1/ 5/ 10/ 50 A 
CLAMP ON SENSOR 9660  A 100 /50 /10 /5 
CLAMP ON SENSOR 9695-03  A 100 /50 /10 /5 
CLAMP ON SENSOR 9661  A 500 /100 /50 /10 /5 
CLAMP ON SENSOR 9669               1k A /200 /100 

                                               FLEXIBLE CLAMP ON SENSOR CT9667      5k A /500 
Power: 75.000W to 9.0000MW                             

Current

100 to 240 V AC, 50/60 Hz Power supply

Voltage, current, active power, reactive power, apparent power, power factor, frequency, average 
voltage, average current  

Instantaneous value display

PC card 9728, internal memory, or printer 9442 Data output destination

מכשיר נייד המודד הספק וצריכה ברשת חד ותלת פאזית.        

מתאים לביצוע מדידות הנדרשות לניהול צריכת החשמל ופעילות לחיסכון
באנרגיה. 

3169
מק״טדגם

316934 316900

תיאור
Single-phase 2-wire, Single-phase 3-wire, Three-phase 3-wire or Three-phase 4-wire plus one extra input channel  Measurement

line type

Voltage measurement: 600.00 V rms                                    Transient measurement 6.0000 kV peak Voltage
ranges

500.00 mA to 5.0000 kA AC  Current
ranges

1. Transient over voltage : 2 MHz sampling

 Measurement
items

2. Frequency cycle : Calculated as one cycle, 40 to 70 Hz

3. Voltage )1/2( RMS: one cycle calculation refreshed every half cycle Current )1/2( RMS: half-cycle calculation

4. Voltage swell, Voltage dips, Voltage interruption

5. Inrush current

6. Voltage waveform comparison

7. Instantaneous flicker value: As per IEC61000-4-15

8. Frequency: Calculated as 10 or 12 cycles,40 to 70 Hz

9. 10-sec frequency: Calculated as the whole-cycle time during the specified 10 s period, 40 to 70 Hz

10. Voltage waveform peak, Current waveform peak

11. Voltage, Current, Active power, Apparent power, Reactive power, Active energy, Reactive energy, Power factor, 
Displacement power factor, Voltage unbalance factor, Current unbalance factor )negative-phase, zero-phase(

12. High-order harmonic component )voltage/ current(: 2 kHz to 80 kHz

13. Harmonic/ Harmonic phase angle )voltage/ current(, Harmonic power: 0th to 50 th orders

14. Harmonic voltage-current phase angle: 1th to 50 th orders

15. Total harmonic distortion factor )voltage/ current(

16. Inter harmonic )voltage/ current(: 0.5 Hz to 49.5 Hz

17. K Factor )multiplication factor(

18. IEC Flicker, Δ V10 Flicker

55 weeks )with repeated recording set to [1 Week], 55 iterations( 35 days )with repeated recording set to [OFF](Record

SD/SDHC card, RS-232C, LAN )HTTP server funtion(, and USB2.0Interfaces

PW3198

    PW3198 נתח איכות החשמל דגם

IEC61000-4-30 CLASS A בוחן בעיות חשמל בהתאם לתקן
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 POWER QUALITY ANALYZER - MODEL 3197

תיאור
Monitor for:  Measure and Record:

Inrush CurrentPower and Power Factor

Voltage SwellsActive/Reactive Energy

Voltage DipsDemand

Transient OvervoltageLoad Changes

InterruptionsVoltage and Current

מכשיר נייד לבחינת איכות החשמל. 

זיהוי ,מדידה ורישום של איכות החשמל. נתוח הרמוניות, צריכה, נחשולי
זרם הפרעות ואירועים חריגים ברשת חד ותלת פאזית.

3197
מק״טדגם

319734 319700

תיאור
Measurement Specifications 

True RMS )200 ms calculation (  RMS Voltage and Current

±0.3% rdg. ±0.2% f.s.Active Power Accuracy
)for consumption and regeneration(

±1 dgt. Reactive Power Accuracy )for lags and leads(

 ±1.0% rdg. )50 /60Hz, P.F.=0.5( Effect of Power Factor

 ±1 dgt. Apparent Power Accuracy

 ±1 dgt.  Active or Reactive Energy Consumption
Accuracy

±1 dgt.Demand    Accuracy

 Up to 50th 

Harmonic Analysis Orders
Harmonic Voltage
Current and Power Accuracy

1st to 15th order ±0.5% rdg. ±0.2% f.s. 

16th to 25th order ±1.0% rdg. ±0.3% f.s. 
26th to 35th order ±2.0% rdg. ±0.3% f.s. 
36th to 45th order ±3.0% rdg. ±0.3% f.s. 
46th to 50th order ±4.0% rdg. ±0.3% f.s. 

Peak Voltage and Current, K Factor, Voltage, Unbalance Factor, Max/Min/Ave of 
Time Series 

Other Measurement Items

Single-phase 2-wire )1P2W(, single-phase 3-wire 
)1P3W(, three-phase 3-wire )3P3W2M and 3P3W3M(, 
three-phase four-wire )3P4W and 3P4W2.5E( 

Wiring Configurations

Voltage input terminal: 780 V AC )1103 Vpeak( 
Current input terminal: 1.7 V AC )2.4 Vpeak(  

Maximum Allowable Input Voltage

600.0V )Crest factor 2 or less( Voltage Measurement Range

RangeClamp sensorRangeClamp sensor
Current Measurement Range: 
Manual ranging according to clamp sensor
)Crest factor 3 or less(

50.00 A/500.0 A9661, 9667 )500A( 500.0 mA/5.000 A9657-10, 9675

 100.0 A/1.000 kA96695.000 A/50.000 A9694, 9695-02

500.0 A/5.000 kA9667 )5000A(10.00 A/100.0 A9660, 9695-03 

)המשך טבלה מעמוד קודם(            
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6 CHANNEL HIGH PRECISION POWER ANALYZER FOR MOTOR - 
AND INVERTER EFFICIENCY ANALYSIS

תיאור
Single-phase 2-wire, single-phase 3-wire, three-phase 3-wire, three-phase 4-wireMeasurement line type

Max. 6 channels; each input unit provides 1 channel for simultaneous voltage and current 
input

Number of input channels

Voltage )U(, current )I(, active power )P(, apparent power )S(, reactive power )Q(, power 
factor )λ(, phase angle )φ(, frequency )f(, efficiency )η(, loss )Loss(, voltage ripple factor 
)Urf(, current ripple factor )Irf(, current integration )Ih(, power integration )WP(, voltage 
peak )Upk(, current peak )Ipk(

Measurement items Harmonic measurement: Harmonic active power, select calculation order from 2nd order to 
100th order

Waveform recording: Voltage and current waveforms/ Motor pulse: Always 5 MS/s

Motor waveforms: Always 50 kS/s, 16 bits

Motor analysis )PW6001-11 to -16 only(: Voltage, Torque, Rotation, Frequency, Slip, or 
Motor output

Voltage range: 6 to 1500 V, 8 ranges
Current range )Probe 1( : 400 mA to 1 kA )depends on current sensor(
Current range )Probe 2( : 100 mA to 50 kA )depends on current sensor(
Power range: 2.40000W to 4.50000MW )depends on combination of voltage and current 
range(
Frequency range: 0.1 Hz to 2 MHz

Measurement range

Voltage: ±0.02 % rdg. ±0.02 % f.s.
Current: ±0.02 % rdg. ±0.02 % f.s. + current sensor accuracy
Active power: ±0.02 % rdg. ±0.03 % f.s. + current sensor accuracy

Basic accuracy

DC, 0.1 Hz to 2 MHzFrequency band

USB )memory(, LAN, GP-IB, RS-232C, External control ,Synchronization controlExternal interfaces

100 to 240 V AC, 50/60 Hz, 200 VA maxPower supply

PW6001

 MODEL  PW6001

מכשיר בעל 6 ערוצים למדידה ובחינה של הספק, אנרגיה, נצילות.

מכשיר עם דיוק גבוה לבדיקת נצילות של של מנועים ומתמרי מתח.

      IM3536 דגם LCR מד

תיאור
LCR mode, Continuous measurement modeMeasurement modes

Z, Y, θ, X, G, B, Q, Rdc )DC resistance(, Rs )ESR(, Rp, Ls, Lp, Cs, Cp, D )tanδ(, σ, εMeasurement parameters

100 mΩ to 100 MΩ, 10 ranges )All parameters are determined according to Z(Measurement range

Z: 0.00 m to 9.99999 GΩ, Rs, Rp, Rdc, X: ±)0.00 m to 9.99999 GΩ(
G, B: ±)0.000 n to 9.99999 GS(, Ls, Lp: ±)0.00000 μ to 9.99999 GH(,
Cs, Cp: ±)0.0000 p to 9.99999 GF(, Y: 0.000 n to 9.99999 GS,
θ : ±)0.000° to 999.999°(, Q: ±)0.00 to 9999.99(,
D : ±)0.00000 to 9.99999(, Δ % : ±)0.000 % to 999.999%(

Display range

Z ±0.05% rdg. θ: ±0.03° )represestative value, Measurable range: 1 mΩ to 200 MΩ(Basic accuracy

4 Hz to 8 MHz )10 mHz to 100 Hz steps(Measurement frequency

EXT. I/O) HANDLER( ,USB, USB flash drive, LAN, GP-IB, RS-232C, BCDInterfaces

DC-8  וMhz 4 עדHz תדר מדידה  מ

IM3536
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  RM3548 מודד התנגדות נמוכה דגם

מק״טדגם
RM354834 RM3548

תיאור
Resistance measurement: 0.0000mΩ )3mΩ range( to
3.500 0MΩ )3MΩ range(, 10 ranges.
Temperature measurement )thermistor(: -10.0 to 99.9°C

Measurement types

4-terminal direct current )constant current(.Measurement method

Auto or Manual.Range switching

DC1.5V × 8 )LR6 alkaline battery × 8(Power supply

CLIP TYPE LEAD 9287-10 ×1, TEMPERATURE SENSOR
Z2002 ×1, LR6 alkaline battery ×8, instruction manual ×1,
USB cable)A-to-mini B type( ×1, strap ×1, spare fuse ×1

Accessories

מכשיר נייד עם דיוק גבוה, המודד החל ממיקרו-אומים ועד מגה-אומים.  

רזולוציה של 0.1 מיקרו אוהם.  

דיוק בסיסי של 0.02 אחוז. 

אוגר עד 1000 נתוני מדידה.  

  .USB העברת נתונים למחשב דרך כבל

RM3548

     RM3554 בודק מצברים דגם

תיאור
Specifications 

Resistance )AC four-terminal method(, voltage, temperature   Measurement items

Once per second  Sampling rate

First and second resistance limits, and lower voltage limit  Comparator Settings

200 Sets Number of Comparator
Settings

60V DC, No AC input allowed Absolute maximum

input voltage
AA )LR6( Alkaline Batteries x 8   Power supply

Saved items: Date, time, resistance value, voltage value, temperature, comparator setting values, and 
compara 

Data Storage

Read stored data on instrument or with PC application Reading data

USB   PC Interface

בודק המצברים מסוג RM3554 מודד ובוחן התנגדות פנימית ומתח.

אוגר את המדידות באופן אוטומטי.  

  .UPS המכשיר מתאים למדידת מצברים ביחידות

RM3554
מק״טדגם

RM355434 RM3544
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מחברים

מחברים עגולים      

מכלולים  בין  לחיבור  חיצוני  לשימוש  והן  מעגלים  בין  לחיבור  פנימי  בשימוש  הן  אלקטרונית  ומערכת  מוצר  בכל  נמצאים  )קונקטורים(  מחברים 
ואביזרים. המחברים נחלקים למשפחות על פי השימוש שלהם והמבנה המכני שלהם. קיימים סוגים רבים של מחברים כגון מחברים עגולים, מחברי 
קצה, מחברי כרטיס לכרטיס , מחברים מודולריים , מחברים לכבל שטוח , מחברים לתדרים גבוהים RF CONNECTORS, מחברים לזרם גבוה ועוד.

קיימים מספר סוגים של מחברים:

מחברים בעלי מבנה עגול עשויים מחומרים מתכתיים או פלסטיים,
ומשמשים לחיבור בין פנל לכבל לצורך העברת זרמים גבוהים או אותות
חשמליים.        

לענף האלקטרוניקה.  מובילה של מחברים  יצרנית  חברה  הינה   HIROSE חברת 
החברה מייצרת מגוון רחב מאד של מחברים המשמשים בתעשיות רבות כגון ציוד 

תקשורת, ציוד רפואי, ציוד תעשייתי ציוד בטחוני ועוד, באיכות גבוהה מאד.

מחברים עגולים

      FFC/FPC מחברי

   FPC-ו FFC מחבר למעגל מודפס המשמש לחיבור כבלי

     RF מחברים קואקסיאליים     RJ45 מחברים מודולריים

מחברים קואקסיאליים RF משמשים להעברת אותות בתדרים 
גבוהים בהתבסס על כבלים קואקסיאליים.   

מחברים מודולריים RJ45 משמשים לחיבורי מחשבים לתשתיות 
תקשורת בתחום רשתות תקשורת.    

       

      

 FFC/FPC מחברי

 RF מחברים קואקסיאליים RJ45 מחברים מודולריים
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    B TO B מחברי כרטיס לכרטיס       I/O מחברי

מחברי B to B משמשים לחיבורים בין מעגלים שונים ללא 
שימוש בחוטים.      

המחברים קיימים במספר רב של מגעים, במרווחי פסיעה שונים, 
בגבהים שונים וביכולת להעביר אותות בקצבים גבוהים מאד. 

מחברי I/O משמשים לחיבור ולניתוק כבל מספר פעמים.    

היצרן מציע פתרונות המותאמים למספר רב של חיבורים.   

B TO B מחברי כרטיס לכרטיס I/O מחברי
רתמות חוטים וכבלים

במערכות אלקטרוניות נדרש לחבר בין מעגלים ומכלולים ולמטרה זו משתמשים בכבלים, חוטים ומחברים. לשילוב ביניהם  משמשות הרתמות, והן 
אלו המבצעות את החיבור בין יחידות המערכת.

רתמות חוטים וכבלים

לפי  וכבלים  חוטים  רתמות  בייצור  שנה   20 ל  מעל  מתמחה   SINBON חברת 
דרישות לקוח ,קווי הייצור מרכיבים את הרתמות לפי תקנים מחמירים ומאה אחוז 

בדיקות סופיות.
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מפסקים/מתגיםסנסורים/חיישנים

לשדה  בתגובה  שלו  המוצא  מתח  את  המשנה  מתמר  הינו  סנסור 
מגנטי במטרה לבצע מדידה, בקרה והעברת מידע למערכות אחרות. 
חברת CHERRY מייצרת סנסורים מסוג HALL EFFECT, המשמשים 

למיתוג קרבה, זיהוי מהירות ויישומי חישה שונים.

מנתקים  או  מעבירים  אלקטרומכניים אשר  רכיבים  הינם  מפסקים 
שלהם,  השימוש  לפי  ביניהם  נבדלים  המפסקים  חשמליים.  אותות 
כחלק  ומשמשים  ועוד,  ההפעלה  צורת  שלהם,  המכני  המבנה  לפי 
ובמוצרים  חשמליים  מוצרים  אלקטרוניים,  במוצרים  מהרכיבים 

תעשייתיים שונים.

מפסקים/מתגים סנסורים/חיישנים

)KEYBOARDS( מקלדות

מקלדות משמשות כאמצעי קלט למערכות מבוססות מחשב לצורך הזנת תמליל. המקלדות מיוצרות בטכנולוגיות שונות ובגדלים שונים בהתאם לצורכי 
המשתמש. מספר המקשים ואמצעי קלט וזיהוי משתנה בין מקלדת למקלדת.

אסטרגל מציעה מגוון רחב של מקלדות מבית CHERRY הנותנות מענה חכם לצורכי המשתמש. מגוון המקלדות כולל מקלדות רגילות ,זעירות , בעלות 
כדור עקיבה ,מקלדות עם משטח מגע, מקלדות עם קוראי כרטיסים חכמים ומקלדות ביומטריות.

חברת CHERRY הינה יצרנית רב לאומית של מפסקים לתעשייה, מקלדות ועכברים 
צ'רי כחברה  הוקמה בארה"ב בשנת 1953 ע"י פיטר  ותעשייתי.  לשימוש אישי 
מקלדות  לייצר  החלה  דרכה  בהמשך  שונים.  מסוגים  מפסקים  בייצור  העוסקת 
לתעשיית המחשבים. ב-1975 הקימה מפעל בגרמניה העוסק בפיתוח וייצור מגוון 

רחב של מוצרים.
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נגדים משתנים/טרימרים

ניתן לבצע כיול של פעולת המכשיר האלקטרוני בהתאם לפרמטרים  נגד משתנה/טרימר הוא רכיב אלקטרוני פסיבי המשמש כיחידה שבעזרתה 
שנקבעו.

נגדים משתנים/טרימרים

חברת ACP הינה חברה העוסקת בייצור של נגדים משתנים
TRIMMER POTENTIOMETERS סטנדרטיים ולפי דרישות לקוח.

LCD תצוגות

סוגי התצוגות:

Character module •
Graphic module •

Color STN module •
TFT LCD module •

 LCD מטאיוון עוסקת מזה שנים בפיתוח, ייצור ושיווק של תצוגות  APEX חברת
ובינוני של מסכי  APEX מתמקד בגודל קטן  . קו המוצרים של  באיכות גבוהה 
LCD במגוון טכנולוגיות TN / STN / LCM FSTN, LCD  , TFT, OLED ומודולים 
תצוגה LED. לצד מסכי LCD סטנדרטיים, החברה מתמחה במוצרים מותאמים 

אישית .צוות פתוח והנדסה נותן תמיכה לעיצוב הקונספט של הלקוח. 
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מגוון המוצרים של החברה:

CRYSTALS - גבישים
CLOCK OSCILLATORS-  מתנדי שעון

VCXOs – מתנדי גביש מבוקרי מתח
TCXOs - מתנדי גביש מבוקרי טמפרטורה

SMD OSC
SMD VCXO
SMD X'TAL

DIP X'TAL
AUTOMOTIVE SMD OSC

AUTOMOTIVE SMD X'TAL
SMD TCXO

SMD VCTCXO
DIP OCXO

DIP VC-OCXO
SMD CRYSTAL FILTER

החברה נוסדה בשנת 1990 ב טייוואן . החברה הפכה ליצרן מוביל בתחום מוצרי 
בקרת תדר לתעשיית האלקטרוניקה העולמית. 

CRYSTAL PRODUCTS
XTAL • SMD • SEAM SEAL PACKAGE

SIZETYPESERIES

1.6 x 1.2 x 0.4 
mm

Quartz Crystal Unit 4PadC16

2.0 x 1.6 x 0.5 
mm

Quartz Crystal Unit 4PadC1E

2.5 x 2.0 x 0.6 
mm

Quartz Crystal Unit 4PadC2E

3.2 x 2.5 x 0.6 
mm

Quartz Crystal Unit 4PadC3E

4.0 x 2.5 x 0.8 
mm

Quartz Crystal Unit 4PadC4S

5.0 x 3.2 x 1.0 
mm

Quartz Crystal Unit 4PadC5S

5.0 x 3.2 x 1.0 
mm

Quartz Crystal Unit 2PadC5SA

6.0 x 3.5 x 1.2 
mm

Quartz Crystal Unit 4PadC6S

6.0 x 3.5 x 1.2 
mm

Quartz Crystal Unit 2PadC6SA

7.0 x 5.0 x 1.1 
mm

Quartz Crystal Unit 4PadC7S

2.0 x 1.2 x 0.6 
mm

Tuning ForkCTS2

3.2 x 1.5 x 0.8 
mm

Tuning ForkCTS3

SIZETYPESERIES

2.0 x 1.6 x 0.6 
mm

HCMOS Clock OscillatorS1

2.5 x 2.0 x 0.9 
mm

HCMOS Clock OscillatorS2

3.2 x 2.5 x 1.1 
mm

HCMOS Clock OscillatorS3

5.0 x 3.2 x 1.2 
mm

HCMOS Clock OscillatorS5

7.0 x 5.0 x 1.3 
mm

HCMOS Clock OscillatorS7

5.0 x 3.2 x 1.2 
mm

LVDS Clock OscillatorS5A 
LVDS

7.0 x 5.0 x 1.3 
mm

LVDS Clock OscillatorS7A 
LVDS

5.0 x 3.2 x 1.2 
mm

LVPECL Clock OscillatorS5A 
LVPECL

7.0 x 5.0 x 1.3 
mm

LVPECL Clock OscillatorS7A 
LCPECL

SIZETYPESERIES

2.5 x 2.0 x 0.9 
mm

HCMOS
Clock Oscillator

S2-32.768khz

3.2 x 2.5 x 1.1 
mm

HCMOS
Clock Oscillator

S3-32.768khz

5.0 x 3.2 x 1.2 
mm

HCMOS
Clock Oscillator

S5-32.768khz

7.0 x 5.0 x 1.3 
mm

HCMOS
Clock Oscillator

S7-32.768khz

SIZETYPESERIES

11.35 x 4.65 x 
2.5/3.6 mm

 Low EMI HCMOS
Clock Oscillator

S5 Low EMI

2.0 x 2.0 x 6.0 
mm

 Low EMI HCMOS
Clock Oscillator

S7 Low EMI

SIZETYPESERIES

13.0 x 4.7 x 
5.2 mm

HC-49/U-S 4PadCA4

13.5 x 4.8 x 
3.2/4.6 mm

HC-49/U-S 2PadCAA

2.0 x 1.2 x 0.6 
mm

Tuning ForkCT26F

3.2 x 1.5 x 0.8 
mm

Tuning ForkCT26S

SIZETYPESERIES

11.35 x 4.65 x 
2.5/3.6 mm

HC49SCA

2.0 x 2.0 x 6.0 
mm

Tuning ForkCT26

SIZETYPESERIES

8.7 x 3.7 x 2.5 
mm

Tuning ForkCTP3

XTAL • SMD • METAL CAN PACKAGE

XTAL • SMD • PLASTIC MOLD PACKAGE

XTAL • THT • METAL CAN PACKAGE

OSCILLATOR PRODUCTS
XO • SMD • SEAM SEAL PACKAGEXO 32.768 KHZ • SMD • SEAM SEAL PACKAGE

XO LOW EMI • SMD • SEAM SEAL PACKAGE
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דני איקיס | מנהל מחלקה

עיקר העבודה מול תעשיות האלקטרוניקה בשיווק מכירה והטמאה של רכיבים אלקטרונים.
עבודה מול מחלקות הנדסה, פיתוח ורכש בחברות היי-טק מהמובילות בארץ.

מנהל המחלקה בוגר הנדסאי אלקטרוניקה ובקרה בעל ניסיון של 16 שנים בתחום.

טלפון: 972.3.6288.111+

נייד: 972.52.8221.180+
danie@astragal.co.il

בקרה
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JAPAN

לצורכי  מקסימלית  דאגה  דיגלה  על  חברת IDEC חרטה 
הלקוח, תוך הקפדה על איכות וקדמה טכנולוגית. 

ודוגלת  ובקרה  פיקוד  ציוד  בפיתוח וייצור  מתמחה  החברה 
והן בחיי  הן בתעשייה  בין האדם למכונה  סינרגיה  ביצירת 

היום יום.

מאז הקמתה בנובמבר 1945, חברת IDEC שואפת להשיג 
פיתוח  למכונות,  אדם  בני  בין  אופטימלית  עבודה  סביבת 
התמקדות  תוך  ביותר,  המתקדמים  וטכנולוגיות  מוצרים 

בבטיחות המשתמש, איכות ואמינות. 
נמשך  האוטומציה  עתיד  את  להוביל   IDEC של  האתגר 
ומשאבי  נצבר,  ידע  הטכנולוגיות,  מינוף  תוך  הפוגה,  ללא 
אנוש רבי עצמה, המציבים אותה כשותף הטוב ביותר של 

לקוחותיה ברחבי העולם.

תוך הקפדה ללא פשרות על איכות ואמינות מוצריה, מספקת 
בקרים  מסילה,  לפס  ותושבות  פקוד  ממסרי   IDEC חברת 
בטיחות  ציוד  מ"מ,   22 פקוד  ציוד  בקרה,  צגי  מתוכנתים, 

כגון, לחצני חירום, ציוד פיקוד, קוצבי זמן ועוד.
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MICRO SMART

בקר זה הינו בעל מידות פיזיות קטנות ותכונות מתקדמות ההופכות 
אותו לבקר המתאים לאפליקציות רבות. לבקר יש שני סוגים של 

.CPU

הראשון הינו דגם ALL-IN-ONE למתחים VAC 110-240. הכולל 
שלוש יחידות בסיסיות בעלות I/O 24 ,I/O 16 ,I/O 10 וניתן להגיע 
עד למקסימום של I/O 88 ע"י הוספה של יחידות I/O )רק לבקר 

של I/O 24 ועד ארבעה כרטיסים(.

כולל  זה  דגם   .VDC 24 של  למתח   SLIM דגם  הינו  השני  הדגם 
כמה סוגים של יחידות בסיסיות )המפורטות בטבלה(, הנבדלים אחד 
מהשני בכמות היציאות ובסוגן )ממסר או טרנזיסטור(. ניתן להגיע 
עד למקסימום של I/O 264 ע"י הוספה של יחידות I/O )עד שבעה 
כרטיסים(. לבקרי SLIM יש כניסת מתח אנלוגית על הבקר. לבקרי 
SLIM TYPE ניתן לחבר כרטיס הרחבה מסוג AS-I-MASTER אשר 
מסוגל לטפל בעד I/O 434 ואו 62 יחידות SLAVE כגון גששים, 
תאים פוטו אלקטריים, תיבות לחצנים ועוד. )יש גם תמיכה לרכיבים 
גידים של רכיבי השטח איליו בשילוב  אנלוגיים( ע"י חיבור בזוג 
עם ספק כח מתאים. ניתן להוסיף גם כרטיסים רגילים יחד עם ה 

.AS-I MASTER
 

של  נוסף  חיבור  לו  להוסיף  וניתן   232 תקשורת  יציאת  לבקרים 
יש  לבקר  חיבור הבקרים ברשת.  RS המאפשר   485 או   RS  232
שני פוטנציומטרים אנלוגיים עליו )אחד בבקר של I/O 10 ובבקרי 
SLIM(. לבקר יש מונה מהיר עד KHZ 20, מודול נפרד של שעון 
זמן אמת ומודול נפרד של זיכרון לשם שמירה והעברה של תוכניות 
הבקר. ניתן לחבר על גבי הבקרים מודול HMI)תצוגה(  המאפשר 
ראייה של ערכים שונים בבקר, שינוי ערכי מונים, טיימרים ועוד. 
הצגת תאריך ושעה, הצגת תקלות וביטולן ועוד. את הבקרים ניתן 
להרחיב ע"י שימוש ב: 4 סוגים שונים של כרטיסי כניסות, 8 סוגים 
כניסות/ משולבים  כרטיסים  של  סוגים   2  , יציאות  כרטיסי  של 
)כולל  אנלוגיים  יציאות  כניסות/  כרטיסי  של  סוגים   4 יציאות, 
 2.1V AS-I עבור מתח זרם טרמוקפלים וטרמו רסיסטנס(. כרטיס

.MASTER

ניתן לחבר לבקר צגים, מדפסות, מודמים, קוראי ברקוד ועוד. לבקר 
לבקר  להעביר  ניתן  מודם.  בעזרת  מרחוק  לעבודה  מובנית  יכולת 
חלקי תוכניות בזמן עבודה. לבקר יכולת שמירה של ההערות שנעשו 
בתוכנת WINDLDR עליו, וכן אפשרות הוספת סיסמא לתוכנה לשם 
הגנתה. הבקר מותקן על פס דין )ח"א( וניתן גם להתקינו ישירות 

על משטח.

תכונות הבקר:       

      SLIM = 24VDC ,ALL IN ONE = 100-240VAC – מתחי הזנה

לבקר ניתן לחבר דרך RS 232 ו- RS 485 מודם, פנל הפעלה, מדפסת, קוראי ברקוד, בקרים נוספים ברשת, מחשב PC, ועוד.  

       .I/O 434 ואו SLAVES 62 לטיפול ב AS-I MASTER ניתן לחבר לבקר

       .I/O 434 ואו SLAVES 62 לטיפול ב AS-I MASTER ניתן לחבר לבקר

לבקר ניתן לחבר שעון זמן אמת הכולל: שנה/חודש/יום/שעה/דקה/שנייה.   

.TWO PHASE, SINGLE PHASE מסוג KHZ20 לבקר מונה מהיר פנימי עד לתדרים של

אפשרות שמירת ערכי שיפט רגיסטרים, ממסרים פנימיים, ומונים בעת הפסקת חשמל.

.EEPROM לבקר זיכרון פנימי מסוג
מודול זיכרון חיצוני וזמן סריקה של 1.65 מילשניות ל1000 צעדים.

להפעלת פרוצדורה בזמנים קבועים ללא קשר לזמן הסריקה )TIMER INTERRUPT FUNCTION( ועוד.

לבקרים זמני סריקה מהירים ביותר.

את הבקר ניתן לתכנת בעזרת תוכנת WINDLDR  אשר מתאימה למערכת הפעלה חלונות בתכנות ניתן לבצע:
 

קליטה והעברת נתונים למחשב /בקר.
קריאות לסב רוטינות עבור תכנות מודולרי.

חישובים מתמטיים )חיבור, חיסור, כפל, חילוק(.
.)XOR,AND, OR( חישובי אלגברה בוליאנית

.)COMPARISON( פעולות השוואה
פקודות תקשורת למודם )RXD,TXD( ועוד.

.I/O עבור חיבור יחידות ה M 2,1,1,0.5,3 ניתן להשיג כבלי חיבור באורכים של ***

לבקר 1024 ממסרים פנימיים, 128 שיפט רגיסטרים, 100 טיימרים/מונים, 6000 דטה רגיסטרים, הפעלה/הפסקה חיצוניים, הגנה 
מפני נפילות מתח, הפעלה אוטומטית, בדיקה עצמית.

ניתן לחבר שילוב עם בקרים אחרים ממשפחת הבקרים של איזומי ופנלי הפעלה כולל חיבור למחשב לצורך הורדה/העלאה/
מוניטורינג/ ועדכון תוכנה.

לבקר פונקציות ייחודיות כגון PAMP עבור בקרה בשני צירים ע"י יציאות פולס, פונקציות שליטה בשילוב אנלוג
AUTO-TUNING - PID CONTROL, פונקציות HIGH-SPEED COUNTER, אפשרות .

     )SLIM( או 264 כניסות/יציאות )ALL IN ONE( הבקר יכול לטפל בעד 88 כניסות

MICRO SMART
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יחידות כניסה       

יחידות הבקר       
    CPU

FC4A-C10R2100-240v AC6 4/24 כניסות VDC  יציאות ממסר
FC4A-C16R2100-240v AC9 7/24 כניסות VDC יציאות ממסר 
FC4A-C24R2100-240v AC14 10/24 כניסות VDC יציאות ממסר
FC4A-D20K324v DCsink 'יציאות טרנ VDC 8/24 12 כניסות
FC4A-D20S324v DCsource 'יציאות טרנ VDC 8/24 12 כניסות

FC4A-D20RK124v DCיציאות ממסר sink 6+ 'יציאות טרנ VDC 2/24 12 כניסות
FC4A-D20RS124v DCיציאות ממסר source 6+ 'יציאות טרנ VDC 2/24 12 כניסות
FC4A-D40K324v DCsink 'יציאות טרנ VDC 16/24 24 כניסות
FC4A-D40S324v DCsource 'יציאות טרנ VDC 16/24 24 כניסות

סוג כניסהסוג חיבורדגם
FC4A-NO8B18ברגיםIN-24 VDC

FC4A-N16B116ברגיםIN-24 VDC

FC4A-N16B3MIL CONNECTOR16IN-24 VDC

FC4A-N32B3MIL CONNECTOR32IN-24 VDC

יחידות יציאה       

יחידות משולבות      

כניסות/יציאות אנלוגיות    

סוג יציאהסוג חיבורדגם
FC4A-R0818ברגים OUT-RELAY )2A(
FC4A-R16116ברגים OUT-RELAY )2A(

FC4A-T08K18ברגים OUT-TRNSISTOR SINK )0.3A(
FC4A-T08S18ברגים OUT-TRNSISTOR SOURCE )0.3A(
FC4A-T16K3MIL CONNECTOR16 OUT-TRNSISTOR SINK )0.1A(
FC4A-T16S3MIL CONNECTOR16 OUT-TRNSISTOR SOURCE )0.1A(
FC4A-T32K3MIL CONNECTOR32 OUT-TRNSISTOR SINK )0.1A(
FC4A-T32K3MIL CONNECTOR32 OUT-TRNSISTOR SOURCE )0.1A(

סוגסוג חיבורדגם
FC4A-M08BR14ברגים IN24 VDC+4 OUT-REALAY )2A(

FC4A-M24BR216ברגים IN24 VDC+8 OUT-REALAY )2A(

סוג יציאהסוג כניסהסוג חיבורדגם
FC4A-L03A14-20(ברגיםmA( או זרם )0-10VDC( 2 כניסות מתח)4-20mA( או זרם )0-10VDC( 1 יציאה מתח

FC4A-L03AP1או טרמו רסיסטנסברגים )K,J,T( 2 כניסות טרמוקפל)4-20mA( או זרם )0-10VDC( 1 יציאה מתח
FC4A-J2A14-20(ברגיםmA( או זרם )0-10VDC( 2 כניסות מתח
FC4A-K1A14-20(ברגיםmA( או זרם  )0-10VDC( 1 יציאה מתח

CPU
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    AS-I יחידות
סוג כניסהסוג חיבורדגם

FC4A-4S62MברגיםAS-I MASTER V2.1

יחידות נוספות  
סוג כניסהתיאורדגם

FC4A-PC1RS232C מתאם מיני-דיןI/O 24, 16 ALL-IN-ONE 1 Slim עבור בקרי
FC4A-PC2RS485 מתאם מיני-דיןI/O 24, 16 ALL-IN-ONE 1 Slim עבור בקרי
FC4A-PC3RS485 מתאם חיבור ברגיםI/O 24, 16 ALL-IN-ONE 1 Slim עבור בקרי
FC4A-PHIלהצגה ושינוי ערכים LCD מודול

FC4A-HPH1 כולל חיבור למתאם תקשורת PH1 בסיס למודולSlim עבור בקרי
FC4A-HPC1RS232C בסיס+מתאם מיני-דיןSlim עבור בקרי
FC4A-HPC2RS485 בסיס+מתאם מיני-דיןSlim עבור בקרי
FC4A-HPC3RS485 בסיס+מתאם ברגיםSlim עבור בקרי

FC4A-PT1מודול שעון זמן אמת
FC4A-PM32)32kb( מודול זיכרון

FC4A-PMAC2Pכבל חיבור כניסות מתח אנלוגית לבקרSlim עבור בקרי
FC2A-KC4CRS232C לבקר PC )3 מטרכבל חיבור )מיני-דין
FC2A-KC6CRS485 לבקר PC )2 מטרכבל חיבור )ברגים
FC2A-KM1C3 מטרכבל חיבור מודם לבקר

HD9Z-C52 RS232C )Wire 4( 1.5 מטרכבל
HG9Z-XC183HG Series 3 מטרכבל חיבור לצגי הפעלה כדוגמת

FC2A-MD1)ניתן לחיבור למודם( RS485/RS232 ממירpcעבור קישור רשת בקרים ל
WindLDRמערכתתוכנה לתכנות+מוניטורינג של הבקר במחשב 

AS-I יחידות נוספותיחידות

 SMART RELAY

 )55mmX90X72( קטן  פיזי  גודל  משלבת  זו  חדשה  בקרה  יחדת 
יחד עם פונקציות רבות )מוני זמן, מוני שעות עבודה, אוטומט חדר 
ותצוגה  ועוד(  יומי   – – שבועי  מוני פולסים, שעון שנתי  מדרגות, 

המסוגלת להכיל עד 40 אותיות )באנגלית(.

את היחידה ניתן לתכנת בעזרת 6 לחצנים )ללא שימוש באביזרים 
נוספים(ישירות.

לבדוק  מורכבים  מעגלים  ליצור   WIND LGC תוכנת  בעזרת  ניתן 
.SMART RELAY – אותם ואז להעבירם אל ה

***ניתן להרחיב את כמות הכניסות והיציאות )כולל האנלוגיות( עד 
ל 24 כניסות, 16 יציאות, 8 כניסות אנלוגיות.

תכונות:        

כניסות דיגיטליות / אנלוגיות – 8 כניסות 4 יציאות בכל הדגמים עבור חיבור של לחצנים, גששים, מפסקים וכו'.
בדגמי DC כניסות I8, I7  יכולות לשמש הן ככניסות דיגיטליות והן ככניסות אנלוגיות בהתאם לצורך.

ניתן להוסיף מודולים של 4 כניסות I4 יציאות דיגיטליות וכן מודול של 2 כניסות אנלוגיות.    

לחצני הפעלה/תכנות – תכנות היחידות ניתן לביצוע בקלות ע"י שימוש בשישה לחצנים ללא צורך בשימוש ברכיבים נוספים. 
כמו כן ניתן לשנות פרמטרים של מונים, טיימרים וכו' בעזרת הלחצנים תוך כדי הפעל הבקר )למשל עבור תהליך שצריך שינוי 

ערכי מונה מדי פעם(.          

יחידות הרכבה דיגיטליות/אנלוגיות – ניתן להרחיב את היחידות ע"י שימוש במודולים של 4 כניסות / יציאות ואו 2 כניסות 
אנלוגיות עד למקסימום של 24 כניסות + 16 יציאות+ 8 כניסות אנלוגיות. 

יציאות דיגיטליות – ארבע יציאות ביחידה הבסיסית להן ניתן לחבר עומסים שונים כגון מנועים קטנים, מעגלי תאורה, 
סולונואידים ועוד, עד למקסימום של 10 אמפר ביחיד הבסיסית ו 5 אמפר ביחידות ההרחבה.

ממשק הפעלה קל ונוח – ניתן בקלות להכניס/ להוציא כרטיסי זיכרון המשמשים להעברת תוכניות אל ומתוך היחידות.
.SMART RELAY אל PC חיבור פשוט לכבל תקשורת בין מחשב

דבר המאפשר שינוי ועדכון תוכנה בכל מקום ובכל זמן.

מסך LCD - מסך המסוגל להכיל עד ארבע שורות של עשרה תווים כל אחת עבור הודעות מתפרצות, תצוגת זמן אמת, תצוגת 
מצב הכניסות/יציאות, תצוגת מצב הפונקציות בתוכנית, תצוגת ערכי מונים טיימרים ושילובים שונים.

כרטיסי זיכרון – ניתן לרכוש בנפרד כרטיסי זיכרון משני סוגים שונים: FL1A-PM1 )צהוב( בעזרת כרטיס זה ניתן לשמור 
מצב הטיימרים והמונים. לכתוב אל ומ ה-RELAY SMART לצורך העברת תוכניות מיחידה אחת לאחרת.

FL1A-PM2 )אדום( משמש לגיבוי התוכניות ולהגנה על התוכנית הנמצאת ביחידה מפני שינויים ואו העתקות.
SMART RELAY ללא מסך תצוגה – ניתן לרכוש יחידות ללא מסך כך שישמשו כ"קופסאות שחורות" במכונות בהן לא 

רוצים לאפשר שינוי או קריאה של התוכנית.

SMART RELAY
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FL1B-H12RCEדגם
FL1B-B12RCE

FL1B-H12SNDFL1B-H12RCA
FL1B-B12RCA

FL1B-H12RCC
FL1B-B12RCC

מתח הזנה

VDC24 VDC24 VAC100-253 VAC 12/24מתח

VDC 10.8-15.6דגם מותר 
20.4-28.8 VDC

20.4-28.8 VDC20.4-26.4 VAC85-253 VAC

)Hz )47-63(50-60 Hz )47-63 50-60תדירות
)mA25 mA15-120 mA10-30 mA )100VAC 10-100צריכת זרם

10-20 mA )240VAC(
)W )12VDC 0.1-1.2צריכת ספק

0.2-1.8 W )24VDC(
0.2-0.6 W0.5-2.9 W1.1-3.5 W )100VAC(

2.4-4.8 W )240VAC(
ישישישהגנת חיבור הפוך

שעון זמן אמת 
כניסות

80h at 25c80h at 25c80h at 25cגיבוי

5S Per Day+/- 5S Per Day+/- 5S Per Day -/+דיוק

כניסות

DCDCACAC/DCסוג מתח

8888כמות
)I7-I8(2)I7-I8(2אנלוגיות

VDC0-10 VDC 0-10סוג אנלוגי

VDC24 VDC24 VAC100-240 VAC 12/24מתח הכניסות

VDC 10.8-15.6מתח מותר
20.4-28.8 VDC

20.4-28.8 VDC20.4-28.8 VAC85-264 VAC

לא מבודדמבודדלא מבודדלא מבודדבידוד
VDC 5>תחום מתח הפעלה

>8 VDC
<5 VDC
>8 VDC

<5 VAC
>12 VAC

<40 VAC
>79 VAC

תחום זרם הפעלה 
הפסקה בקטן מ...

<1.0 mA )I1-I6(
<0.05 mA )I7-I8(

<1.0 mA )I1-I6(
<0.05 mA 

)I7-I8(

<1.0 mA<0.03 mA

תחום זרם הפעלה 
הפעלה בגדול מ...

>1.5 mA )I1-I6(
>0.1 mA )I7-I8(

>1.5 mA )I1-I6(
>0.1 mA )I7-I8(

>2.5 mA>0.08 mA

ON/OFF 1.5זמן תגובה MS1.5 MS15 MS50 MS

100 מטר100 מטר100 מטר100 מטראורך חוט

FL1B-H12RCEדגם
FL1B-B12RCE

FL1B-H12SNDFL1B-H12RCA
FL1B-B12RCA

FL1B-H12RCC
FL1B-B12RCC

יציאות

ממסרממסרטרנזיסטורממסרסוג
4NO4 Points4NO4NOכמות

מבודדמבודדלא מבודדמבודדבידוד
ספק חיצוני מתח יציאה

24VDC

עומס התנגדותי 10A זרם מותר
3A עומס קיבולי

0.3A 10A עומס התנגדותי
3A עומס קיבולי

 10A עומס התנגדותי
3A עומס קיבולי

10,000,000אורך חיים מכני
פעולות

10,000,000
פעולות

10,000,000
פעולות

100,000אורך חיים חשמלי
פעולות

100,000
פעולות

100,000
פעולות

10Hz10Hz10Hzעומס מכניתדר מיתוג

10Hzעומס חשמלי

0.5Hz0.5Hz0.5Hz0.5Hzעומס קיבולי

יתרונות :        

שימושים:       

תקנים:    

MICRO SMART בקרי

בעזרת יחידות אלו ניתן לצמצם לוחות פיקוד המכילים טיימרים, מונים, וממסרים ללוחות קומפקטיים ומאורגנים.  

      

ניתן להשתמש ב – SMART RELAY בהרבה אפליקציות הן תעשייתיות והן ביתיות, לבקרה על מכונות, דלתות או 
שערים חשמליים, תאורה, טמפרטורה ועוד.      

IEC 1131 / VDE 0631  UL/CSA

ניתן להשתמש ביחידות אלו בהרבה מיקרים בהן יציאות הבקר המתוכנת מועברות דרך ממסרים ולהעביר חלק מלוגיקת המעגל 
 .SMART RELAY-אל ה

תכנות קל ופשוט מוסיף רבות למהירות הבנייה של אפליקציות ללא צורך בידע מיוחד. כמו כן בעזרת שימוש בתוכנת
WIND LGC ניתן לערוך, לשמור, ולהדפיס תוכניות על גבי מחשב PC. התיכנות נעשה בצורה גרפית ע"י שימוש ב"גרורוהשלך"

של סמלי הפונקציות הרצויות וחיבור קל ע"י משיכת קו מנקודה לנקודה. לתוכנה יכולת הדמיה מלאה )full simulation( של
המעגל ללא צורך בחיבור ליחידה. כמו כן ניתן לרשום הערות לגבי כל רכיב או פונקציה.

יחידות הרחבה    

שונות      

כמות I/O יציאותכניסותמתחסוגדגם
FL1B-M08B2R212/24דיגיטליVDCDC Input4( 8ממסרIn/4out(
FL1B-M08B1S224דיגיטליVDCDC Input4( 8טרנזיסטורIn/4out(
FL1B-M08C2R2100/240דיגיטליVAC/DCDC Input/AC4( 8ממסרIn/4out(

FL1B-J2B224דיגיטליVDCANALOG Input2In

הערותתיאורדגם
FL1A-PM1יחידת זיכרון – צהובc

FL1A-PM2אינו ניתן לכתיבהיחידת זיכרון – אדום
FL1A-PC1כבל תקשורת למחשב

WINDLGC VER.3כוללת סימולציה מלאהתוכנה למחשב

)המשך טבלה מעמוד קודם(            
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 HMI HG3G 8.4” AND 10.4” TOUCHSCREEN

סדרת   HG3G של מסכי מגע ,הם מסכי TFT בחדות גבוהה מאוד 
.SVGA 800 פיקסליםX600 עם רזולוציה

65,536 צבעים זמינים לספק תמונות ריאליסטיות ומציג הבהירים 
 )cd / m2, 10.4" - 700 cd / m2 600 -" 8.4( ביותר בשוק
גם בסביבות  ובהירות  חדות  ברורות,  מסכי אלה מספקים תצוגות 

עם תאורה נמוכה.
 

 HG3G-אודיו - רמקול חיצוני עם מגבר מובנה יכול להיות מחובר ל
לספק פלט קול. לדוגמא, קול יכול לשמש כדי להתריע מישהו או 
לשחזור מערכת מהר יותר כאשר מתעוררת בעיה ברצפת הייצור. 
בנוסף, משתמש בהודעות מוקלטות מראש כמערכת הדרכה קולית 

לפעילות יעילה יותר.

I/O בקרה - עד Microsmart 2 דיגיטלי קלט / פלט מודולים 
השימוש  את  ומבטל   ,HG3G אחד  על  מותקנים  להיות  יכולים 
יכול  הפרויקט  שתכנות  אומר  גם  זה  בלוח.  מקום  וחוסך   PLC-ב
 / אני  לעשות  ותסריטים  חלקים  ניצול  מפעיל  בממשק  להיעשות 

.O שליטה פשוטה

תכונות עיקריות:       

          TFT הצבע LCD 8.4 ו-"10.4 תצוגת"

65,536 צבעים  

SVGA 800 x 600 פיקסלים ברזולוציה

cd / m2, 10.4" - 700 cd / m2 600 - 8.4" :סופר מואר

Microsmart מודול O / תומך בשתי הרחבה אני דיגיטלי

אודיו חוץ

USB-סידורי, ו ,Ethernet יציאות

PART NUMBER BEZEL COLORDISPLAY SIZE

HG3G-8JT22TF-WLight Gray8.4" TFT 65,536 Color LCD

HG3G-8JT22TF-BBlack

HG3G-AJT22TF-WLight Gray10.4" TFT 65,536 Color LCD

HG3G-AJT22TF-BBlack

HMI HG3G 8.4" AND 10.4" TOUCHSCREEN

HMI HG2G 5.7”

תכונות עיקריות:       

 TFT הצבע LCD 5.7 תצוגת"

256 או 65536 צבעים

רזולוציה SVGA 800x600 ו-640x480 פיקסלים

cd / m2 800 :בהירות גבוה מאוד

Microsmart מודול O / תומך בשתי הרחבה אני דיגיטלי

אודיו חוץ

USB-סידורי, ו ,Ethernet יציאות

RS-232 / RS-485 / RS-422
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 SMART AXIS PLC + FT1A TOUCH HMI

שילוב המושלם של עיבוד PLC  ומסך " 3.8 יחד. FT1A מושלם 
עבור מערכות קטנות הדורשות ממשק משתמש גרפי יחד עם בקרות 

קלט / פלט רב-תכליתיות.

למשתמשים  לספק  דגש  עם  תוכננו   FT1A SMART AXIS בקרי 
עם תכונות ייחודיות ופונקציות מתקדמות עבור יישומים הדורשים 
מוגבל קלט / פלט. בקרי FT1A SMART AXIS זמינים 12, 24, 

40, ו I/O -48 מעבדים.

בקרי FT1A מצוידים בתכונות שאתה לא יכול למצוא בכל בקרי 
מתחרים אחרים. מגעים 10A ממסר, תשומות משולבות אנלוגיות, 
יציאת  משובץ,  אמת  בזמן  שעון  מוטבע,  חכמה  מקלדת   /  LCD
 Modbus משובצת לקישוריות מרחוק ותקשורת RJ45 Ethernet
TCP, חריץ זיכרון SD לרישום נתונים ותכונות רבות אחרות במחיר 

תחרותי מאוד.

      :ETHERNET קישוריות

     :RTU או MODBUS TCP

    :LADDER PROGRAM AND I/O

    :CONTROLLER PART NUMBERS

.Ethernet יועלו מרחוק או הורד מעל חיבור FT1A file scan המשובצת, פרויקט RJ45 Ethernet עם יציאת
יכולים גם להאסף נתוני רישום קריטיים במהירות.

מובנה Ethernet יציאות לאפשר מגע FT1A כדי להיות מוגדרות כלקוח )מאסטר( או שרת )Slave( ברשת 
Modbus. Modbus RTU )מאסטר( נתמך גם. עם יכולות אלה, FT1A מגע יכול לתקשר עם בקרים מתוכנתים או 

      .Modbus .התקנים אחרים באמצעות פרוטוקול

בקלות יכולות להיות במעקב תוכניות סולם ומבוקר בתצוגת "3.8 )"3.7 בצבע אחד(.
זהו כלים ייחודיים לאתר באגים במערכת ללא שימוש בתוכנות WindLDR ומחשב.

I/O מצב וכל פרמטר בקרה כגון נתונים הירשם, טיימר, וממסר פנימי יכול גם להיות במעקב ובשליטה
TFT LCD 65,536 צבע עם שילובי צבעים כל כך הרבה, ממשק משתמש גרפי אינטואיטיבי ופריך ניתן לבנות עם 

הראות שאין כמותו.

FT1A-H12RC
SmartAXIS 12I/O CPU AC power, 8 DC inputs, 4 relay outputs, with LCD/keypad

FT1A-B12RC
SmartAXIS 12I/O CPU AC power, 8 DC inputs, 4 relay outputs

FT1A-H12RA
SmartAXIS 12I/O CPU DC power, 8 DC inputs, 4 relay outputs, with LCD/keypad

FT1A-B12RA
SmartAXIS 12I/O CPU DC power, 8 DC inputs, 4 relay outputs

FT1A-H24RC
SmartAXIS 24I/O CPU AC power, 16 DC inputs, 8 relay outputs, with LCD/keypad

FT1A-B24RC
SmartAXIS 24I/O CPU AC power, 16 DC inputs, 8 relay outputs

FT1A-H24RA
SmartAXIS 24I/O CPU DC power, 16 DC inputs, 8 relay outputs, with LCD/keypad

FT1A-B24RA
SmartAXIS 24I/O CPU DC power, 16 DC inputs, 8 relay outputs

FT1A-H40RC
SmartAXIS 40I/O CPU AC power, 24 DC inputs, 16 relay outputs, with LCD/keypad

FT1A-B40RC
SmartAXIS 40I/O CPU AC power, 24 DC inputs, 16 relay outputs

SMART AXIS PLC+FT1A TOUCH HMI
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