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כמותתאור הפריטמ ק " ט
באריזה 

מחיר 
ליח‘

ACP3-291000M5 2002.5הגבהה ללוח גובה 10 מ"מ

ACP3-291020M5 2002.5הגבהה ללוח גובה 15 מ"מ

ACP3-291040M5 2002.5הגבהה ללוח גובה 20 מ"מ

ACP3-291060M5 2002.5הגבהה ללוח גובה 30 מ"מ

ACP3-291080M5 2002.5הגבהה ללוח גובה 40 מ"מ

ACP3-291100M5 2002.5הגבהה ללוח גובה 50 מ"מ

ACP3-291120M5 2002.5הגבהה ללוח גובה 60 מ"מ

ACP3-291140M5 2002.5הגבהה ללוח גובה 80 מ"מ

ACP3-291160M5 2002.9הגבהה ללוח גובה 100 מ"מ

אפיון -P2 הגבהות משושות

M5 הגבהות משתנות הברגה P3- אפיון

ההגבהות מפח מגולוון בעובי 2 מ“מ, ללא צבע.	 
ניתן להזמין הברגה M4 בהזמנה מיוחדת )ללא תוספת מחיר(.	 

כמותתאור הפריטמ ק “ ט
באריזה

מחיר 
ליח‘

ACP2-290000M5X15  2002.2הגבהה משושה הברגה קצרה

ACP2-290020M5X20  2002.2הגבהה משושה הברגה קצרה

ACP2-290040M5X30  1502.2הגבהה משושה הברגה קצרה

ACP2-290060M5X40  1502.2הגבהה משושה הברגה קצרה

ACP2-290080M5X50  1003.3הגבהה משושה הברגה קצרה

כמותתאור הפריטמ ק " ט
באריזה 

מחיר 
ליח‘

ACP1-270000)H-15( 750A/250A למבודד P.V.C 1001.5הגבהה לכסוי 

ACP1-270020)H-90( 630A למבודד P.V.C 88.8הגבהה לכסוי

ACP1-270040)H-45( 400A-630A 208.8הגבהה זד לדרוג מבודדים

ACP1-270060)H-95( 400A-630A 68.8הגבהה תומכת לדרוג מבודדים

ACP1-270080)H-40( 128.8הגבהה רב שימושית

ACP1-280000)H-40( למהדק DIN-35 107הגבהה משופעת נושאת פס

ACP1-280020)H-80( למהדק DIN-35 108הגבהה משופעת נושאת פס

כמותתאור הפריטמ ק " ט
באריזה 

מחיר 
ליח‘

M0BR-040109-A1122הגבהה משתנה מפח 40-100 מ“מ

M0BR-100169-A1123הגבהה משתנה מפח 100-160 מ“מ

אפיון -P1 הגבהות רב שימושיות / משופעות

אפיון -P1 הגבהה משתנה מפח



תמחש תעשיות מתכת וחשמל בע”מ 
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אפיון RA - אנטיגרונים

קוטר כבלתאור הפריטמ ק " ט
מ“מ

אורך 
תבריג
מ“מ

קוטר חור מירבי 
מחיר ליח‘לקידוח מ“מ

RA-PG7PG7 3.5-610.410.90.76כניסת כבל אנטיגרון

RA-PG9PG9 4-89.915.30.76כניסת כבל אנטיגרון

RA-PG11PG11 5-1010.617.90.8כניסת כבל אנטיגרון 

RA-PG13.5PG-13.5 6-1210.320.20.9כניסת כבל אנטיגרון 

RA-PG16PG16 10-1411.221.31.2כניסת כבל אנטיגרון 

RA-PG21PG21 13-1811.626.91.7כניסת כבל אנטיגרון 

RA-PG29PG29 18-2512.435.12.8כניסת כבל אנטיגרון 

RA-PG36PG36 22-3212.644.75.3כניסת כבל אנטיגרון 

RA-PG42PG42 30-3817.350.49כניסת כבל אנטיגרון

RA-PG48PG48 34-4420.956.19.5כניסת כבל אנטיגרון

 	UL94V-2 עמיד בבעירה לפי תקן Nylon66 :חומר
 	CE ע"פ דרישות תקן
דיסקית אטימה / הידוק - גומי.	 

16A שקע ישראלי - RG אפיון

מחיר ליח‘כמות באריזהתאור הפריטמ ק " ט

123שקע לפס דין מודולארי680040

118שקע ישראלי לפנל )כחול(680060



הגבהות, ציוד עזר וגדרות שנאים
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אפיון RB - גדרות שנאים

מחיר למ“ריח‘ מידהתאור הפריטמ ק " ט

TFRB-DO440מ“רדלת לחדר שנאים למ"ר

TFRB-FE  440מ“רגדר לחדר שנאים למ"ר

TFRB-ZY42יחידהזווית חיבור לגדר שנאים

TFRB-TR35יחידהמשולש חיבור פינתי לחדר שנאים

 	2400X1000 מידה מקסימלית לגדר
 	2300X1000 מידה מקסימלית לדלת
המחיר לדלת שנאים כולל 3 צירי ספר ופין נעילה.	 

PVC מדבקות אזהרה וסימוניות - RI אפיון

מחיר ליח‘כמות באריזהתאור הפריטמ ק " ט
330060)N( 13X13 P.V.C -4050.26סימוניות מדבקות מ 

 4050.26סימוניות מדבקות מ- 13X13 P.V.C )הארקה(330080

330100)L1( 13X13 P.V.C -4050.26סימוניות מדבקות מ 

330120)L2( 13X13 P.V.C -4050.26סימוניות מדבקות מ 

330140)L3( 13X13 P.V.C -4050.26סימוניות מדבקות מ 

33028060X50 P.V.C - מ DANGER 1001.2מדבקת אזהרה 

330060330080330100330120330140330280



תמחש תעשיות מתכת וחשמל בע“מ 

ארונות פוליאסטר ואביזרי חשמל

אפיון T1 - פסי גישור

מחיר כמות באריזהתאור הפריטמ ק " ט
למטר

PG3U63A63A 560פס גישור 3 פאזות מזלג

PG1P63A63A 520פס גישור 1 פין

PG3P63A63A 558פס גישור 3 פין

PG3U80A80A 3U 588פס גישור

PG3P80A80A 586פס גישור 3 פין

אפיון M6 - מוט הארקה נחושת, מהדק טבעת, ראש לאלקטרודה

מחיר כמות באריזהתאור הפריטמ ק " ט
ליחידה

MA150018R1500X18mm 135מוט הארקה

MT3/4R13.5מהדק טבעת 3/4 למוט הארקה

HDH001117ראש חבטה לאלקטרודה

HDT002117ראש החדרה לאלקטרודה



תמחש תעשיות מתכת וחשמל בע“מ 

ארונות פוליאסטר ואביזרי חשמל
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אפיון RJ  - מאווררים ופילטרים ללוחות חשמל

כמותתאור הפריטמ ק " ט
באריזה

מחיר 
ליח‘

RJ-1780180X80 13.5רשת הגנה מתכת למאוורר

RJ-1780292X92 14.2רשת הגנה מתכת למאוורר

RJ-17803120X120 15רשת הגנה מתכת למאוורר

RJ-17804170X150 17רשת הגנה מתכת למאוורר

RJ-17906230V 80 כדוריX80 156מאוורר ללוח

RJ-17907230V 80 מיסביX80 145מאוורר ללוח

RJ-17908230V 92 מיסביX92 145מאוורר ללוח

RJ-17909230V 92 כדוריX92 156מאוורר ללוח

RJ-17910230V 120 כדוריX120 160מאוורר ללוח

RJ-17911230V 120 מיסביX120 150מאוורר ללוח

RJ-17912230V 170 מיסביX150 180מאוורר ללוח

RJ-17913230V 170 כדוריX150 190מאוורר ללוח

RJ-1880780X80 11.2רשת הגנה פלסטיק למאוורר

RJ-1880892X92 13.5רשת הגנה פלסטיק למאוורר

RJ-18811120X120 14.2רשת הגנה פלסטיק למאוורר

RJ-18812170X150 17רשת הגנה פלסטיק למאוורר

RJ-1890780X80 15.7פילטר רגיל

RJ-1890892X92 16פילטר רגיל

RJ-18911120X120 17.5פילטר רגיל

RJ-18912170X150 112פילטר רגיל למאוורר

RJ-19908IP44 92X92 128פילטר למאוורר

RJ-19911IP44 120X120 142פילטר למאוורר

RJ-19912IP44 170X150 146פילטר למאוורר

זרם עבודהמק“ט תמחש
A

הספק
W

מהירות
RPM

ספיקת אויר
CFM

גודל פיזימתח עבודהלחץ אויר

RJ-17912 - 0.18/0.1534/322800/3100190/2200.6/0.7220-240מיסביV170X150

RJ-17913 - 0.216/63.749.6/63.72500/2500190/2200.5/0.45220-240כדוריV170X150

RJ-17910 - 0.13/0.1122/18.52700/310084/1000.28/0.34220-240כדוריV120X120

RJ-17911 - 0.13/0.1122/18.52700/310084/1000.28/0.34220-240מיסביV120X120

RJ-17908 - 0.03/0.046/82000/240025/340.09/0.13220-240כדוריV92X92

RJ-17909 - 0.03/0.046/82000/240025/340.09/0.13220-240מיסביV92X92

RJ-17907 - 0.04/0.056/82000/240016/200.07/0.11220-240כדוריV80X80

RJ-17906 - 0.04/0.056/82000/240016/200.07/0.11220-240מיסביV80X80

מפרט טכני




