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פח דקופירט / פיקלדחומר גלם

עובי הפח
הארון במידות עד 800X600X250 )כולל( בעובי 1.25 מ“מ

הארון במידות מעל 800X600X250 ועד 1200X800X350 בעובי 1.5 מ“מ
)Nutsert-M6( הכנה לסט תליה בגב הארון

מנעול פרפר פלסטיק, ניתן להחלפה ע"פ דרישה )בתשלום(מנעולים

צבע המבנה
 צבע המבנה )צביעה אלקטרוסטאטית( בתנור 60-80 מיקרון

מפרט בחוצץ 11

RAL 7035 TXגוון הצבע

זווית פתיחת 
הדלת

1200 ניתן להפוך כיוון פתיחת הדלת )ימין/שמאל(.

סיבוב הארון ב-1800 מעלות מאפשר הכנסת כבלים מלמעלה.

IK-10דרגת הולם

 תוספות
אביזרים 

נלווים

פלטת עבודה פח מגלוון 2 מ“מ
H-50 ערכת מודול פנלים בגובה

גגון, דלת שקופה
דלת פנימית

פנל חריצי אוורור
סט תליה

ערכה להרחקת פלטה כוללת סט מחזיק 
מודול

 תיק תוכניות מרותך מגובה 1000.	 
 מנעול מרכזי בהזמנה מיוחדת בתוספת תשלום.	 
 	IEC-62208 נבדק לפי תקן 
 ניתן לבנות לוח חשמל ע"פ ת“י 61439-1,2 בהתאם להוראות	 

.SYSTEM T4P בקטלוג    
 	IP-55 לידיעה: הארון מיועד להעמדה פנימית בדרגת אטימות  

IEC-62208 - ת“י IEC-60529 על פי תקן    

מפרט טכני
פתח כניסת

כבלים+מכסה

אפשרות להרכבת
דלת שמאל

פלטת הרכבה
מפח מגולוון 2 מ“מ

ציר פנימי אטם גומי

בורג הארקה
ב-4 פינות הארון

ערכה להרחקת
פלטת הרכבה
 שניתנת להזזה

פרופילי חיזוק
מחוררים

מנעול
פרפר

פלסטיק

 	  IEC-62208 ת“י , IEC 61439-1,2 ת“י   IEC-60529 ,ת“י

IP-55 T4P-K מפרט טכני ארונות
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IP-55 T4P-K ארונות דגם

עומק הארון אינו כולל את הדלת והמנעול.	 
תיק תוכניות מרותך בדלת לארון מגובה 1000 ומעלה.	 

IP-55 T4P-K אפיון 11 - ארונות דגם

עומק מק“ט 
    D

רוחב 
W

גובה 
H

מידת 
עומק נטו 
D לציוד

אורך 
פלאנג' 

X
מחיר

ליחידה

TKCA-302515150250300137150 315 

TKCA-303015150300300137200320

TKCA-303020200300300187200340

TKCA-403015150300400137200350

TKCA-403020200300400187200360

TKCA-403025250300400237200370

TKCA-404020200400400187300380

TKCA-404025250400400237300390

TKCA-406025250600400237500420

TKCA-408025250800400237700470

TKCA-504020200400500187300390

TKCA-504025250400500237300400

TKCA-604020200400600187300430

TKCA-604025250400600237300440

TKCA-605020200500600187400490

TKCA-605025250500600237400500

TKCA-606020200600600187500510

TKCA-606025250600600237500530

TKCA-606035350600600337500560

TKCA-705020200500700187400510

TKCA-705025250500700237400530

TKCA-705035350500700337400560

TKCA-805020200500800187400540

TKCA-805025250500800237400550

TKCA-805035350500800337400590

TKCA-806020200600800187500570

TKCA-806025250600800237500590

TKCA-806035350600800337500630

TKCA-808025250800800237700650

TKCA-808035350800800337700690

TKCA-906025250600900237500660

TKCA-906035350600900337500710

TKCA-10060252506001000237500690

TKCA-10060353506001000337500750

TKCA-10080252508001000237700780

TKCA-10080353508001000337700840

TKCA-12060252506001200237500750

TKCA-12060353506001200337500820

TKCA-12080252508001200237500850

TKCA-12080353508001200337500920

X
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ברגים לפלטה מסופקים בארון.	 
עובי פח 2 מ“מ מגולוון.	 

W

H

פלטת הרכבהמק“ט
לארון

רוחב 
פלטת 

W הרכבה

גובה 
פלטת 

H הרכבה

מחיר 
ליח‘

TKWP-0300-025300X25021523030

TKWP-0300-030300X30026523035

TKWP-0400-030400X30026533040

TKWP-0400-040400X40036533060

TKWP-0400-060400X60056533090

TKWP-0400-080400X800765330170

TKWP-0500-040500X40036543060

TKWP-0600-040600X40036553090

TKWP-0600-050600X500465530110

TKWP-0600-060600X600565530120

TKWP-0700-050700X500465630120

TKWP-0800-050800X500465730170

TKWP-0800-060800X600565730180

TKWP-0800-080800X800765730245

TKWP-0900-060900X600565830210

TKWP-1000-0601000X600565930265

TKWP-1000-0801000X800765930330

TKWP-1200-0601200X6005651130370

TKWP-1200-0801200X8007651130400

T4P-K אפיון 12 - פלטות הרכבה לארונות

BBI/BI פלטות לקופסאות S7 אפיון
מחיר ליח‘תאור פריטמק“ט

WPBI-BBI3-011.25  עובי BBI-3 11פלטה לקופסא

WPBI-BBI4-011.25  עובי BBI-4 12פלטה לקופסא

WPBI-BBI4-022  עובי BBI-4 16פלטה לקופסא

WPBI-BBI46-011.5 עובי BBI-46 44פלטה לקופסא

WPBI-BI3-011.25 עובי BI-3 11פלטה לקופסא

WPBI-BI4-011.25  עובי BI-4 12פלטה לקופסא

WPBI-BI4-022  עובי BI-4 17פלטה לקופסא

WPBI-BI46-011.25 עובי BI-46 44פלטה לקופסא
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ייצור לפי דרישה - אינו קיים במלאי.	 

קיט הרכבה כולל: מודול צד ופנלים.	 

מחירהערותמודול הרכבה עצמימק“ט
לקיט

TKPM-0300-025300X2507165 מאמתים ברוחב הפנל

TKPM-0300-030300X3009175 מאמתים ברוחב הפנל

TKPM-0400-030400X3009200 מאמתים ברוחב הפנל

TKPM-0400-040400X40014225 מאמתים ברוחב הפנל

TKPM-0400-060400X60026275 מאמתים ברוחב הפנל

TKPM-0400-080400X80037365 מאמתים ברוחב הפנל

TKPM-0500-040500X40014230 מאמתים ברוחב הפנל

TKPM-0600-040600X40014275 מאמתים ברוחב הפנל

TKPM-0600-050600X50020300 מאמתים ברוחב הפנל

TKPM-0600-060600X60026315 מאמתים ברוחב הפנל

TKPM-0700-050700X50020410 מאמתים ברוחב הפנל

TKPM-0800-050800X50020440 מאמתים ברוחב הפנל

TKPM-0800-060800X60026470 מאמתים ברוחב הפנל

TKPM-0800-080800X80037520 מאמתים ברוחב הפנל

TKPM-0900-060900X60026550 מאמתים ברוחב הפנל

TKPM-1000-0601000X60026600 מאמתים ברוחב הפנל

TKPM-1000-0801000X80037715 מאמתים ברוחב הפנל

TKPM-1200-0601200X60026740 מאמתים ברוחב הפנל

TKPM-1200-0801200X80037925 מאמתים ברוחב הפנל

TKPM-TPKM22-320תוספת למודול חלוקה ל

מחיררוחב Wעומק Dמק“ט
ליחידה

TKAW-0300-015150300250

TKAW-0300-020200300260

TKAW-0400-020200400290

TKAW-0400-025250400320

TKAW-0500-020200500350

TKAW-0500-025250500360

TKAW-0500-035350500450

TKAW-0600-020200600370

TKAW-0600-025250600470

TKAW-0600-035350600580

TKAW-0800-025250800580

TKAW-0800-035350800710

אפיון 14 - גגון לארון

אפיון 13 - קיט הרכבה פנימי )מודול פנלים(

PRUG-PMS

מפרט טכני:
חומר גלם: פח מגולוון

עובי  הפח: 1.5מ“מ
צביעה אלקטרוסטטית 

עובי הצבע: 60-80 מיקרון
RAL-7035TX :גוון הצבע
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לא קיים במלאי, ייצור ע"פ דרישה.	 

לא קיים במלאי, ייצור ע"פ דרישה.	 
חומר גלם P.C פוליקרבונט בעובי 5 מ“מ.	 

דלת שקופה מק“ט
לארון

רוחב חלון 
          W

גובה חלון 
H

מחיר 
ליח‘

TKDT-0600-050A1600X500290390230

TKDT-0600-060A1600X600390390240

TKDT-0700-050A1700X500290490260

TKDT-0800-050A1800X500290590300

TKDT-0800-060A1800X600390590320

TKDT-0800-080A1800X800590590380

TKDT-0900-060A1900X600390690360

TKDT-1000-060A11000X600390790630

TKDT-1000-080A11000X800590790720

TKDT-1200-060A11200X600390990730

TKDT-1200-080A11200X800590990800

רוחב הארון מק“ט
W

גובה הארון 
    H‘מחיר ליח

TKDI-0400-030A1300400400

TKDI-0400-040A1400400400

TKDI-0400-060A1600400410

TKDI-0400-080A1800400480

TKDI-0500-040A1400500440

TKDI-0600-040A1400600450

TKDI-0600-060A1600600480

TKDI-0700-050A1500700490

TKDI-0800-050A1500800510

TKDI-0800-060A1600800530

TKDI-0800-080A1800800570

TKDI-0900-060A1600900610

TKDI-1000-060A16001000630

TKDI-1000-080A18001000720

TKDI-1200-060A16001200730

TKDI-1200-080A18001200800

אפיון 15 - דלת שקופה

אפיון 16 - דלת פנימית 

מפרט טכני:
חומר גלם: פח דקופריט

V-2 UL94  לבן שקוף - ת“י  755 כבה מאליו לפי P.V.C
מיועד להתקנה פנימית בלבד.

הערה: עד גובה 500 מ“מ בדלת הארון מנעול אחד,
מגובה 600 מ“מ ועד גובה 1200 מ“מ בדלת הארון שני מנעולים.

מפרט טכני:
חומר גלם: פח דקופירט. משקוף פנימי להרכבת דלת פנימית.

עובי הפח: דלת פנימית לארון עד 800X600X250 )כולל( - 1.25 מ"מ.
דלת פנימית לארון מעל 800X600X250 ועד 1200X800X350 -      מ“מ.

הערה: עד גובה 500 מ“מ  - דלת פנימית עם מנעול אחד.
מגובה 600 מ“מ ועד גובה 1200 מ“מ - דלת פנימית עם שני מנעולים.

1.5
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כמות תאור פריטמק“ט
באריזה

מחיר 
לסט

TKAC-TPKSTT4P-K-426סט תליה ל

TKAC-TPKSTN426סט תליה מודולארי/אטום/סטנדרט תמ“פ

TKAC-TPKSTM485סט תליה לארון מרותך

TKAC-TPKMT *135ערכה להרכבת מנעול תליה

TKAC-TPKAPL435ערכה להרחקת פלטת הרכבה

IP-55 T4P-K אפיון -17 אביזרים לארונות

כמות תאור פריטמק“ט
מחיר ליח‘באריזה

TKAC-TPKPAV113 מ“מX220  140פנל חריצי אוורור

מפרט טכני:
חומר גלם: פח דקורפיט

עובי הפח: 1.5 מ“מ 
מסופק עם גומי אטימה   

 IP-32 -רמת ההגנה של ארון הכולל פנל חריצי אוורור יורדת ל

TKAC-TPKAPL

מפרט טכני:
חומר גלם: פח פיקלד

עובי הפח: 2.5 מ“מ
ציפוי: אבץ לבן  

 )DIN933( M6X20 ברגי הידוק
דיסקית M6 מצופה אבץ לבן

TKAC-TPKAPLTKAC-TPKMT

ELM אפיון 21 - ארונות

עומק תאור פריטמק“ט 
    D

רוחב 
W

גובה 
H

מחיר 
ליח‘

ELM-302515300X250X150 150250300125ארון במידות

ELM-403015400X300X150 160 150300400ארון במידות 

ELM-403020400X300X200 175 200300400ארון במידות 

ELM-504020500X400X200 210 200400500ארון במידות 

ELM-604020600X400X200 240 200400600ארון במידות 

ELM-604025600X400X250 275 250400600ארון במידות 

ELM-705020700X500X200 350 200500700ארון במידות 

ELM-705025700X500X250 380 250500700ארון במידות 

ELM-806025800X600X250 525 250600800ארון במידות 

ELM-10060251000X600X250 650 2506001000ארון במידות 

ELM-10080251000X800X250 2508001000825ארון במידות

ELM-12060251200X600X250 765 2506001200ארון במידות 

ELM-12080251200X800X250 940 2508001200ארון במידות 

הארון כולל פלטה, סט תליה, סט לחיבור הארקה.	 

* פוגע בדרגת האטימות

1.5

7.5
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אפיון 75  - מודול לארון ענבר

מחיר תאור הפריטמ ק " ט
לקיט

MDI4030400X300 290מודול לארון ענבר

MDI5040500X400 400מודול לארון ענבר

MDI6040600X400 510מודול לארון ענבר

MDI6050600X500 565מודול לארון ענבר

MDI(1(H0084H840 00 גודל FGI 660מודול ענבר דגם

MDI(1(H084H840 0 גודל FGI 800מודול ענבר דגם

MDI(1(H184H840 1 גודל FGI 980מודול ענבר דגם

MDI(2(H184H840 1  גודל FGI 1,110מודול ענבר חלוקה ל-2 דגם

MDI(2(H284H840 2  גודל FGI 1,380מודול ענבר חלוקה ל-2 דגם

MDI(1(H00110H1100 00 גודל FGI 850מודול ענבר דגם

MDI(1(H0110H1100 0 גודל FGI 1,020מודול ענבר דגם

MDI(1(H1110H1100 1 גודל FGI 1,260מודול ענבר דגם

MDI(2(H1110H1100 1  גודל FGI 1,400מודול ענבר חלוקה ל-2 דגם

MDI(2(H2110H1100 2  גודל FGI 1,800מודול ענבר חלוקה ל-2 דגם

MDI(1(H0125H1250 0  גודל FGI 1,600מודול ענבר חלוקה ל-2 דגם

MDI(2(H0125H1250 0  גודל FGI 1,680מודול ענבר חלוקה ל-2 דגם

MDI(2(H2125H1250 2  גודל FGI 2,160מודול ענבר חלוקה ל-2 דגם

לא קיים במלאי, ייצור ע"פ דרישה.	 

IP-65 אפיון 71  - ארונות פוליאסטר

מחיר ליח‘תאור הפריטמ ק " ט

TIB-TIP-325300X250X140 190ארון במידה

TIB-TIP-43400X300X200 280ארון במידה

TIB-TIP-44400X400X200 300ארון במידה

TIB-TIP-54500X400X200 350ארון במידה

TIB-TIP-64600X400X230 420ארון במידה

TIB-TIP-65600X500X230 500ארון במידה

TIB-TIP-86800X600X300 750ארון במידה

INFP-325325 27פלטה לארון פוליאסטר

INFP-4343 32פלטה לארון פוליאסטר

INFP-4444 39פלטה לארון פוליאסטר

INFP-5454 47פלטה לארון פוליאסטר

INFP-6464 55פלטה לארון פוליאסטר

INFP-6565 66פלטה לארון פוליאסטר

INFP-8686 95פלטה לארון פוליאסטר




