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כמותתאור הפריטמ ק " ט
באריזה

מחיר 
למטר

CBM1-140000מהדקים + A 15 דגםX3 5120פס צבירה

CBM1-140020מהדקים + A 15 דגםX5 5130פס צבירה

CBM1-140040מהדקים + A 20 דגםX5 5180פס צבירה

CBM1-140060 פחיות הידוק + B 8 דגםX6 1043פס צבירה

CBM1-140080פחיות הידוק + B 10 דגםX8 1070פס צבירה

CBM1-140440ללא פחיות C 8 דגםX6 1040פס צבירה

CBM1-140460ללא פחיות C 10 דגםX8 1055פס צבירה

אפיון M1 - פסי צבירה ופליז מצופים בדיל + ברגים

פסי הפליז מיועדים לשימוש בלוחות חשמל ל-0 והארקה בלבד.	 
כל פסי הנחושת והפליז באורך 1 מטר.	 
 	.)ECUF25 - מסופק עם מהדקים 1-4 מורכבים )חו“ג- נחושת -A דגם
 	.)EUZ58 מסופק עם פחיות הידוק )חו“ג פליז -B דגם
 	.)EUZ58 -מסופק ללא פחיות הידוק )חו“ג פליז -C דגם

אפיון M2 - פסי נחושת מנוקבים M5  מצופים בדיל

מרחקים בין תאור הפריטמ ק " ט
הברגים במ“מ

כמות
באריזה

מחיר 
למטר

CBM2-15000015X3 1055נחושת מצופה בדיל

CBM2-15002015X5 1069נחושת מצופה בדיל

CBM2-15004020X5 1085נחושת מצופה בדיל

CBM2-150060)30 )שורה אחתX5 6110נחושת מצופה בדיל

CBM2-150080)30 )שתי שורותX5 166120נחושת מצופה בדיל

CBM2-150100)40 )שורה אחתX5 6175נחושת מצופה בדיל

CBM2-150120)40 )שתי שורותX5 206180נחושת מצופה בדיל

CBM2-150140)50 )שורה אחתX5 6195נחושת מצופה בדיל

CBM2-150160)50 )שתי שורותX5 206205נחושת מצופה בדיל

פסי הנחושת מצופים בדיל 5-8 מיקרון.	 
ערכי הזרם מקסימאליים כאשר הפס כולל ברגים ומהדקים.	 
פסי הנחושת מסופקים באורך 2 מטר.	 

ניתן לחבר לפסי ההשוואה נחושת.	 

אפיון M5 - פסי השוואה פוטנציאליים

כמותתאור הפריטמ ק " ט
באריזה

מחיר 
ליח‘

CBM5-18000030 מצופה בדילX5 565פס השוואה ראשי א‘, )1+7( + פלטה

CBM5-18002030 מצופה בדילX5 590פס השוואה ראשי א‘, )1+13( + פלטה

CBM5-180040)1+7( 40 אורך 200 מ“מX4 127פס השוואה

CBM5-180060)1+9( 40 אורך 250 מ“מX4 133פס השוואה

CBM5-180080)1+12( 40 אורך 300 מ“מX4 140פס השוואה

CBM5-180100)1+16( 40 אורך 400 מ“מX4 152פס השוואה

CBM5-180120 )1+22( 40 אורך 500 מ“מX4 165פס השוואה

CBM5-180140114פס הארקה לעמוד
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אפיון M3 - פסי נחושת אלקטרוליטית )גולמית(

משקל למטרתאור הפריטמ ק " ט

CBM3-16000015X3 0.405נחושת אלקטרוליטית

CBM3-16002015X5 0.675נחושת אלקטרוליטית

CBM3-16004020X5 0.9נחושת אלקטרוליטית

CBM3-16006030X5 1.35נחושת אלקטרוליטית

CBM3-16008030X10 2.7נחושת אלקטרוליטית

CBM3-16010040X4 1.424נחושת אלקטרוליטית

CBM3-16012040X5 1.8נחושת אלקטרוליטית

CBM3-16018040X10 3.6נחושת אלקטרוליטית

CBM3-16020050X5 2.25נחושת אלקטרוליטית

CBM3-16022050X10 4.5נחושת אלקטרוליטית

CBM3-16024050X12 5.4נחושת אלקטרוליטית

CBM3-16028060X5 2.7נחושת אלקטרוליטית

CBM3-16030060X10 5.4נחושת אלקטרוליטית

CBM3-16032080X5 3.6נחושת אלקטרוליטית

CBM3-16036080X10 7.2נחושת אלקטרוליטית

CBM3-160400100X5 4.5נחושת אלקטרוליטית

CBM3-160420100X10 9נחושת אלקטרוליטית

CBM3-160460120X10 10.8נחושת אלקטרוליטית

אפיון M4 - נחושת גמישה

IEC 61439-1,2 ע"פ תקן 
UP TO 65KA/0.2S    

.1050C עמיד בפני P.V.C-ציפוי ה     

אורך המוטות 4 מטרים.	 

הפסים באורך 3 מטר. 	 
לא ניתן להחזיר נחושת שנעשה בה שימוש.	 
 הזרם והפסדי החום הם לפי T-xx הפסדי 	 

   החום הם למטר אחד
הנתונים בטבלה הם לפי נתוני היצרן 	 
 	  T1=350c  T1 טמפרטורה סביבתית 

T T =T2-T1  =T2 טמפרטורת המוליך   

 	L.M.E-המחיר ייקבע בהתאם לשער ה

מחיר למטרתאור הפריטמ ק " ט

FCM4-1707009X0.8X3 11916240נחושת גמישה 

FCM4-1707209X0.8X5 15821542נחושת גמישה 

FCM4-1707309X0.8X6 16024055נחושת גמישה 

FCM4-17074015.5X0.8X6 25731665נחושת גמישה

FCM4-17075013X0.5X10 160350120נחושת גמישה 

FCM4-17076015.5X0.8X10 345470130נחושת גמישה 

FCM4-17077020X1X8 423562170נחושת גמישה 

FCM4-17078020X1X11 497676220נחושת גמישה 

FCM4-17080024X1X2 22330375נחושת גמישה

FCM4-17081024X1X4 250438125נחושת גמישה 

FCM4-17082024X1X10 534640200נחושת גמישה

FCM4-17084032X1X4 400548120נחושת גמישה

FCM4-17085032X1X10 630894280נחושת גמישה

FCM4-17086032X1X5 453617200נחושת גמישה

FCM4-17088040X1X6 594809240נחושת גמישה

FCM4-17090040X1X8 690939300נחושת גמישה

FCM4-17092050X1X6 709965340נחושת גמישה

FCM4-17094050X1X8 8001114370נחושת גמישה

FCM4-17095080X1X6 10321404980נחושת גמישה

FCM4-17096080X1X10 130517771,050נחושת גמישה

FCM4-170970100X1X8 140419121,170נחושת גמישה

FCM4-170980100X1X10 155021101,220נחושת גמישה

T-30T-50
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מחיר תאור הפריטמ ק " ט
ליח‘

ISN1-RC0050חבק לנחושת קשיחה+בורג+אום

אפיון N1 - חבק לנחושת קשיחה

כמות תאור הפריטמ ק " ט
באריזה

מחיר 
ליח‘

ISN1-FC3250-A25020חבק לנחושת גמישה 32-50 פנימי

ISN1-FC924-A25018חבק לנחושת גמישה 9-24 פנימי

ISN1-FC3250-A12520חבק לנחושת גמישה 32-50 חיצוני

ISN1-FC924-A12518חבק לנחושת גמישה 9-24 חיצוני

אפיון N1 - חבקים לנחושת  גמישה

.650c 350, טמפרטורת מוליךc ,התקנה פנימית בטמפרטורת הסביבה 
 השפעה הדדית של שלוש הפאזות נלקחה בחשבון.

 אות   מסמנת מספר פסים לכל פאזה.
T-xx הזרם והפסדי החום הם לפי 

 הפסדי החום הם למטר אחד
  T1=350c=T1 טמפרטורה סביבתית 

T =T2-T1=T2 טמפרטורת המוליך

85D 50Hz to 60Hz AC     טמפרטורה מקסימאלית על המולכים

טמפרטורה  בתוך הארון 
ומסביב למוליכים 550

טמפרטורה בתוך הארון
ומסביב למוליכים 350 

מק"ט
רוחבxעובי 
  w x h

)mm(

שטח חתך 
][

I]A[
W/m

הפסדי 
חום 

*

II]A[

W/m
הפסדי 

חום
**

I]A[W/m
הפסדי חום

*
II]A[

W/m
הפסדי חום

**

CBM3-16000015X344.515712.327418.821523.135735.2

CBM3-16002015X57425014.843722.6------------------------

CBM3-16004020X599.126616.048526.536429.966549.8

CBM3-16006030X514936820.565232.350438.489460.6

CBM3-16008030X1029955623.7102841.476244.4141077.9

CBM3-16012040X519946825.081138.564147.0111272.5

CBM3-16018040X1039969428.1125147.395152.7171688.9

CBM3-16020050X524956629.796444.177555.7132282.9

CBM3-16022050X1049982632.3146554.8113360.92008102.9

CBM3-16028060X529966734.1111650.191564.1153094.2

CBM3-16030060X1059995536.4166862.0131068.52288116.2

CBM3-16032080X539985842.9140761.9117080.71929116.4

CBM3-16036080X10799120345.3204773.8164985.02806138.7

CBM3-160400100X5499104853.3167872.91436100.12301137.0

CBM3-160420100X10999144554.0240684.41982101.73298164.2

IEC-60890 יכולת הולכת פסי צבירה לנחושת אלקטרוליטית לפי תקן

 	UP TO 50kA/0.2S  IEC 61439-1,2 לפי ת"י

 	UP TO 65kA/1S  IEC 61439-1,2 לפי ת"י

 בסיס לחבק 
)פרופיל יוניסטארט( 

בעמוד 94




