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 בברכה, 
הנהלת תמחש

חברת תמחש הוקמה בשנת 1982. המפעל, ממוקם בעיר אשקלון ומתפרס 
ע"פ שטח של כ-8000 מ"ר.

בחברה מועסקים כ-160 עובדים ביניהם מהנדסי חשמל, הנדסאים ויועצים 
טכניים.

מתכת  ומוצרי  חשמל  ארונות  ושיווק  ייצור  בפיתוח,  מתמחה  תמחש  חברת 
שונים.

החברה קיבלה כהחלטה אסטרטגית להוביל את שוק תקינת החשמל בארץ 
ובשנים האחרונות החברה מובילה את השוק המקומי בתקינה בינ"ל ומייצרת 

.IEC-61439-1-2 ,IEC-62208 ע"פ תקן
השאיפה למצוינות תוך שמירה על מחיר בר תחרות, תרמו לצמיחת החברה 

ולהעלאת המוניטין בקרב מאות לקוחותינו.
הרב  הניסיון  על  מבוססים  מספקת,  תמחש  שחברת  הטכניים  הפתרונות 

שנצבר במחלקות השונות - פיתוח,
טכניים  יועצים  של  הדוק  ליווי  תוך   TAILOR MADE ברמת  והנדסה  תכנון 

ובהתאם לתקנים הבינ"ל.
ISO 9001- חברת תמחש מנהלת מערכת אבטחת איכות מבוקרת לפי תקן

. 2015

החברה מתמחה בייצור:
 סיסטם T4P בדוק ע"פ תקן IEC-61439-1-2, IEC-62208 בזרם נומינלי עד

.85KA 4000 ובזרם קצר עדA  

 סיסטם T4P עד 250A עם מספר סוגי ציוד
IP55 ,IP65 - ארונות חשמל אטומים 

 ארונות תקשורת )מסד( ופיקוד
 ארונות נירוסטה

 זיווד אלקטרוני )משלב התכנון( ושילדות למתקנים
 ציוד עזר לארונות חשמל
 מגוון עבודות פח ומתכת

לקוחות החברה:
בין לקוחות החברה נמנים צרכנים מתחומי החשמל: מוסדות, קבלנים, סיטונאי 

חשמל, יצרני לוחות חשמל, יצרני מערכות אוורור, חממות ומפעלים.
חברת תמחש מאושרת ע"י חברת החשמל, משרד הביטחון ושח״מ מקורות 

כספק ארונות וציוד עזר ללוחות החשמל.
מוקדי פעילות:

אשקלון – מפעל, שירות לקוחות, מכירות, רכש, יבוא
ראשל"צ – הנהלה, כספים, מו"פ ושיווק.

פרופיל חברה

תעשייה כחול לבן - זו היא משימתנו, זו היא מטרתנו
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תוכן עניינים

עמ׳

תמחש, יצרנית כחול לבן מובילה 
בתחומה, מתמחה במתן פתרונות 

איכותיים בתחום החשמל והמתכת, 
יכולת גבוהה בתכנון, פיתוח ושירות 

מעולה



מאפיינים טכניים של תא כניסה / יציאה

T4P-M T4P-H T4P-K  T4P דגם

תקן

IK10 עד IK10 עד IK10 IK דרגת הגנה

 IP30 עד  IP30 עד IP55 IP דרגת הגנה

העמדה פנימית העמדה פנימית העמדה פנימית תנאי העמדה

+350C +350C +350C  טמפרטורה סביבתית

ממוצעת 24 שעות

+400C +400C +400C  ערך מירבי של

 טמפרטורה סביבתית

-50C -50C -50C  ערך מינימלי של

טמפרטורה סביבתית

50% / 400C 50% / 400C 50% / 400C לחות יחסית רציפה

90% / 200C 90% / 200C 90% / 200C לחות יחסית לטווח קצר

מאפיינים חשמליים

4kv 4kv 4kv (Uimp) מתח שיא נקוב

I I I I I I I I I קטגורית מתח יתר

1/2/3 1/2/3 1/2/3 דרגת זיהום

50 Hz 50 Hz 50 Hz תדר

300-690V 300-690V 300-690V (Ui) מתח הבדדה

400V AC 400V AC 400V AC (Ue) מתח עבודה

 200A עד  200A עד  200A עד InA זרם

10kA 10kA 10kA זרם קצר
  (Icc)

17kA 17kA 17kA (Ipk) זרם קצר שיא

מאפיינים משקל העמסה

1000kg 300kg 137kg  עומס סטטי מקסימאלי

בתוך התא

20kg 10kg 25kg על הדלת

IEC-61439-1,2 ת”יIEC 62208 ת”י /

* הארון מיוצר מפח מגולוון
* ארון T4P-K במידות עד 250*600*800 )כולל( בעובי 1.25 מ”מ, בכל מידה מעל ועד 350*800*1200 בעובי 1.5 מ”מ.

מהיר יותר איכותי יותר נוח יותר

TAMHASH-T4P
  250A - סיסטם” עד“

T4P-H

T4P-M

T4P-K

T.R.T.2 באחריות היצרן המרכיב לבצע חישובי טמפ׳ לכל לוח, בעזרת תוכנה לחישובי טמפ׳ שסופקה ע״י חברת תמחש *

:250A כללים לסיסטם עד
     250A מפסק ראשי עד 

Icc=10kA / Ipk=17kA זרם קצר של הלוח עד 

 מבנה תיקני ת"י 62208 

250A חישובי טמפרטורה לכל תא 

 ניתן לסמן לוח עם תו תקן רק עם סוג ציוד אשר מופיע בהיתר מול מכון התקנים

 חובה לבצע את כל בדיקות השגרה לאחר יצור הלוח בהתאם לת"י 61439-2

 כל ציוד בלוח חייב להיות ציוד תקני ומאושר ע"י רשימת יצרן מקור

Inc-80% כל המעגלים בלוח 
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דרגה נגד חדירת מים

TESTIP0X

הגנה מפני נוזלים

אין הגנה

הגנה מפני טפטוף אנכי

15
הגנה מפני טפטוף על מישור נטוי כדי 0

הגנה מפני גשם - בודקים
60 כלפי האנך

במים המותזים בזווית של עד 0

הגנה מפני התזה - בודקים במים המותזים על
מעטפת המוצר מכל כיוון שהוא

הגנה מפני סילון מים - בדיקה בסילון מים המותז על
מעטפת המוצר מכל כוון שהוא. סילון מים 12.5 

ליטר/דקה בקוטר הפייה 6.3 מ”מ

הגנה מפני סילון מים חזק או בפני ים סוער-בדיקה בסילון מים, המותז על 
מעטפת המוצר מכל כוון שהוא. סילון מים 100 ליטר/דקה בקוטר הפייה 

12.5 מ”מ. סילון מים 100 ליטר/דקה בקוטר הפייה 12.5 מ”מ

הגנה מפני טבילה במים - בדיקה כשמעטפת טבולה במים, בלחץ 
מסויים ומשך זמן מסוים, טבילה באמבטיה בעומק 1 מטר

אטימות למים - הגנה בפני חדירת מים בעת טבילה ממושכת, 
בתנאים שפרט היצרן. טבילה בעומק מעל 1 מטר

         דרגת  הגנה מפני השפעות מכניות

TESTIK

דרגת הגנה נגד הולם

אין הגנה

פגיעה  1 ג’אול

פגיעה 1 ג’אול

פגיעה 2 ג’אול

פגיעה 5 ג’אול

פגיעה 10 ג’אול

פגיעה 20 ג’אול

00

01-05

06

07

08

09

10

500 גרם

500 גרם

1.7 ק”ג

5 ק”ג

5 ק”ג

20 ס”מ

40 ס”מ

29.5 ס”מ

20 ס”מ

40 ס”מ

0

1

2

3

4

5

6

7

8

IK-ו IP דירוג
.IK-ו IP רמת הגנה של ארונות מוסברת בצורה של דירוג בחירת שטחי חתך למוליכי PVC טבלה 100 עמ' 68

  דרגת הגנה נגד חדירת אבק וחלקי גוף ואדם

הגנת גוף האדםהגנה מפני חלקיקים

TESTIPX0

אין הגנהאין הגנה

הגנה מפני חדירת מוצקים, שקוטרם
עולה על 50 מ”מ

הגנה מפני חדירת חלק גדול של גוף
אדם, כגון: יד

הגנה מפני מוצקים, שגודלם עולה 
על 12 מ”מ

הגנה מפני אצבע או עצמים דומים,
שאורכם אינו עולה על 80 מ”מ

הגנה מפני מוצקים, שגודלם עולה 
על 2.5 מ”מ

הגנה מפני חדירת כלי עבודה, תילים
או עצמים דומים, שעוביים עולה על 2.5 מ”מ

הגנה מפני מוצקים, שגודלם עולה 
על 1 מ”מ

הגנה מפני חדירת כלי עבודה, תילים, סרטים
או עצמים דומים, שעוביים עולה על 1 מ”מ

הגנה מפני אבק והצטברותו בכמות הגנה מפני חדירת אבק והצטברותו
שעלולה להזיק למוצר

הגנה מוחלטת מפני חדירת אבקאטימות לאבק

0

1

2

3

4

5

6

MCB/MCCB טבלת סוגי

MCB/מא"זים

INC % חברה סוג מפסק

80%MCB ABB

80%MCB Shnaider Electric

80%MCBLS

80%MCBEATON

80% MCBGE

80%MCBLegrand

80%MCB Hyundai

80%MCB CHINT

 חברה
 סוג

 סוג מוליך שטח חתך כניסות לציודINCדגם מפסקמפסק

ABBMCCB

160A עד XT1 80%9חיבור מהירX0.8X6נחושת גמישה

160A עד XT1 80% טבלת בחירת מוליכיםחיבור מהיר PVC

160A עד XT2 80% 9חיבור מהירX0.8X6נחושת גמישה 

160A עד XT2 80%   טבלת בחירת מוליכיםחיבור מהיר PVC

 XT3 250A80%15.5חיבור מהירX0.8X6נחושת גמישה 

 XT3 250A80%     טבלת בחירת מוליכיםחיבור מהיר PVC

 XT4 250A80% טבלת בחירת מוליכיםחיבור מהיר PVC

 XT4 250A80%15.5חיבור מהירX0.8X6נחושת גמישה 

Schneider 
Electric

MCCB

NSXm 160A עד

80%

PVCטבלת בחירת מוליכים חיבור מהיר 

 NSX,CVS 160A 24חיבור ישיר עדX1X4נחושת גמישה

NSX160,CVS160FC CuAI טבלת בחירת מוליכים חיבור מהירPVC

NSX250,CVSX250 24חיבור ישירX1X4נחושת גמישה

NSX250,CVSX250FC CuAI טבלת בחירת מוליכים חיבור מהירPVC

LSMCCB

TD100,TD160

80%

SBT132.5-95

PVC TS100,TS160,TS250STB2310-150

TE100\1602.5-70 חיבור מהיר מובנה

EATONMCCB
NZM1-160

80%
1X(10-70) \ 2X(6-25)

PVC
NZM2-2501X(10-185) \ 2X(4-70)

GEMCCB

FD-160 ( 100A עד )

80%

1X(2.5-95)חיבור מהיר מובנה

PVC

FD -160
( 100A מעל ל )

חיבור מהיר מובנה 
1X(2.5-95) \ 2X(2.5-35) עליון

2X(4-70) \ 2X(4-35) תחתון 

FD-160 FDTCA13161X(4-95)

FE-160FETCA13161X(2.5-95) 

FE-250FETCA13201X(16-150)

FE-250FETCA13231X(70-185)

LegrandMCCB
DPX3-160

80%
 150 קשיחה,  120גמישה 26 210 4

PVC
DPX3-2504 210 30  150 קשיחה, 121 גמישה 

HyundaiMCCB
HGP-160

80%
STB 16GP 3/41.5-95

PVC
HGP-250STB 25GP 3/414-185

CHINTMCCB
NM8-125, NM8S-125

80%CHINT בהתאם לחוברת ציודCHINT בהתאם לחוברת ציודPVC
NM8-250,NM8S-250
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מערכת ארונות 
 T4P-K

מפרט טכני

ארונות

מודול פנלים לארונות

גגונים לארונות

דלת פנימית / שקופה

אביזרים לארונות

1 מפרט צבע

קטגוריות קורוזיה אטמוספרית ופתרונות לצביעה באבקה אלקרוסטטית בתנור

תנאי סביבה

C1C2C3C4C5-IC5

גבוההבינוניתנמוכהנמוך מאוד
גבוהה מאוד

)אזור תעשייה 
כבדה(

גבוהה מאוד
)אווירה ימית(

קטגוריות קורוזיה אטמוספרית ופתרונות לצביעה באבקה אלקרוסטטית בתנור

קטגוריות של
קורוזיה

דוגמאות לסביבות מקובלות

פנימיתחיצונית

C-1
נמוכה מאוד

פנים של בניינים, משרדים, חנויות,
בית הספר, מלונות

C-2
נמוכה

מוגדר באזור תעשייה קלה מאוד או בתוך העיר ללא זיהום. 
)בניינים, משרדים, חנויות, בית הספר, אולמות ספורט, מרכזים 

לוגיסטים, מחסנים(

מחסנים, אולמות ספורט, מרכזים
לוגיסטים, האנגרים

*C-3
בינונית

באזור תעשייה )אולמות ספורט, מרכזים לוגיסטים, מחסנים, 
מפעלים לתעשייה קלהמוסכים, מפעלים, בתי מסחר, גשרים, מעקות, מרכז קניות(

C-4
גבוהה

 קורוזיה גבוהה מוגדר באיזור תעשייה 

מפעלים כימיים, בריכות שחיהאו בין 1000-3000 מ’ מקו החוף

*C5-I
גבוהה מאוד

)אזור תעשייה 
כבדה(

מוגדר כאזור תעשייה כבדה, מגע עם כימיקלים
)מפעלי תעשייה, מחסנים, בתי מלאכה כבדה(

*C5-M
   גבוהה מאוד
  )אווירה ימית(

אווירה ימית עד-1000 מ’ מקו החוף

מפרט צבע לפי תקן ישראלי 1225 חלק 2.2
בבחירת מערכת צבע יש להתחשב בפרמטרים רבים בשלב התכנון. אחד מהם הוא הסביבה הקורוזיבית בה נמצא 

מבנה הפלדה. טבלת מיון קטגוריות של קורוזיה, משמשת ככלי עזר למתכנן/ללקוח לאפיין סביבות עיקריות שמבני 
פלדה נחשפים אליהן ובחירת מערכת צבע מתאימה.

סוגי הפח הניתנים לצביעה:
1. פח מגולוון

2. פח אלקטרוליטי
3. פח דקופירט

4. פח פיקלט
5. פח נירוסטה

6. פח אלומיניום
*  גודל תא מקסימלי שניתן לצביעה:

   אורך - 3000 מ”מ, גבוה - 1400 מ”מ, רוחב - 1100 מ”מ.

בקרת איכות:
מדי יום ביומו מתבצעות בדיקות קפדניות למוצרים

ולאמבטיות המצבעה.
1. בדיקת עובי ציפוי - על פי תקן ישראלי 785 חלק 10.

.D2794 ASTM 2. בדיקה נגיפה - הולם על פי
.B שיטה D3359 ASTM 3. בדיקת אדזיה - על פי

4. בדיקות כימיות - יומיות על פי המלצות ספקי הכימיקלים.
5. צביעה ואריזה ברמת גימור גבוהה העומדת בתקן
   המחמיר ובפיקוח מכון התקנים הישראלי לפי תקן

.ISO-9001/2008   

 *קטגוריה סטנדרטית שאנו משתמשים היא C-3 בינונית.
 *באווירת קורוזיביות C5-M, יש להתייעץ עם נציג החברה לבחירת מערכת מתאימה.

.RAL-7035TX צבע סטנדרט של החברה*
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T4P-K

  IEC-62208 ת”י ,IEC-61439-1,2 ת”י

T4P-K ארונות

תוספות:
מודול פנלים

גגון
דלת שקופה
דלת פנימית

אביזרים:
פלנץ חריצי איוורור 

סט תלייה
ערכה להרכבת מנעול תלייה
ערכה להרכבת פלטת עבודה

מנעול מרכזי
תיק תוכניות מרותך מגובה 1000 

מפרט טכני:
דרגת אטימות:

IP55 - ללא פתחי אוורור
IP-30 - עם פתחי אוורור

IK10 :דרגת הולם
כללי:

 )NUTSERT - M6( הכנה לסט תלייה בגב הארון
זווית פתיחת דלת - 120 מעלות.

ניתן להפוך כיוון פתיחת הדלת )ימין/שמאל(.
נעילת הדלת באמצעות מנעולי פרפר פלסטיק.

* אם קיים ציוד בדלת, חובה שאחד מהמנעולים 
יהיה מנעול נעילה עם מפתח

IP55 הארון מיועד להעמדה פנימית בדרגת אטימות

פתח כניסת
כבלים+מכסה

אפשרות להרכבת
דלת שמאל

ציר פנימי אטם גומי

בורג הארקה
ב-4 פינות הארון

ערכה להרכבת
פלטת הרכבה
ניתנת להזזה

פרופילי חיזוק
מחוררים

מנעול
פרפר

פלסטיק

 מידת עומק מרבי להתקנתD  עומקW  רוחב H גובה מק"ט לארון ריק

ציוד על הגב הארון
 משקל

 הארון ק"ג

TKCA-0300250150-13002501501374.6

TKCA-0300300150-13003001501375

TKCA-0300300200-13003002001875.6

TKCA-0400300150-14003001501376

TKCA-0400300200-14003002001876.8

TKCA-0400300250-14003002502377.5

TKCA-0400400200-14004002001878

TKCA-0400400250-14004002502379

TKCA-0400600250-140060025023712

TKCA-0400800250-140080025023715

TKCA-0500400200-15004002001879.7

TKCA-0500400250-150040025023710.5

TKCA-0600400200-160040020018711

TKCA-0600400250-160040025023712

TKCA-0600500200-160050020018713

TKCA-0600500250-160050025023714

TKCA-0600600200-160060020018714.7

TKCA-0600600250-160060025023715.6

TKCA-0600600350-160060035033718

TKCA-0700500200-170050020018714.5

TKCA-0700500250-170050025023715.7

TKCA-0700500350-170050035033718

TKCA-0800500200-180050020018716

TKCA-0800500250-180050025023717.5

TKCA-0800500350-180050035033720

TKCA-0800600200-180060020018719.7

TKCA-0800600250-180060025023721.8

TKCA-0800600350-180060035033724

TKCA-0800800250-180080025023726

TKCA-0800800350-180080035033729.5

TKCA-0900600250-190060025023723

TKCA-0900600350-190060035033726

TKCA-1000600250-1100060025023725

TKCA-1000600350-1100060035033728.7

TKCA-1000800250-1100080025023731

TKCA-1000800350-1100080035033735

TKCA-1200600250-1120060025023729.5

TKCA-1200600350-1120060035033733

TKCA-1200800250-1120080025023736

TKCA-1200800350-1120080035033740

TKCA-1400600250-1140060025023733.7

TKCA-1400600350-1140060035033738

TKCA-1400800250-1140080025023741

TKCA-1400800350-1140080035033746

TKCA-1600600250-1160060025023738

TKCA-1600600350-1160060035033742.5

TKCA-1600800250-1160080025023746

TKCA-1600800350-1160080035033751

*עומק נטו לציוד יכול להשתנות כתוצאה מהרכבת אביזרים כגון דלת פנימית, פנלים או פלטת עבודה
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T4P-K מודול פנלים לארונות

גודל ארוןמק"ט
 מספר

 מאז"ים

בשורה
TKPM-0300300300X3009

TKPM-0400300400X3009

TKPM-0400400400X40015

TKPM-0400600400X60026

TKPM-0400800400X80037

TKPM-0500400500X40014

TKPM-0600400600X40014

TKPM-0600500600X50021

TKPM-0600600600X60026

TKPM-0700500700X50020

TKPM-0800500800X50020

TKPM-0800600800X60026

TKPM-0800800800X80037

TKPM-0900600900X60026

TKPM-10006001000X60026

TKPM-10008001000X80037

TKPM-12006001200X60026

TKPM-12008001200X80037

TKPM-14006001400X60026

TKPM-14008001400X80037

TKPM-16006001600X60026

TKPM-16008001600X80037

קיט הרכבה כולל: מודול צד, פנלים ומחזיק מודול

אףרוחבעמק מק"ט
TKAW-300200-06520030065

TKAW-300250-06525030065

TKAW-400200-06520040065

TKAW-400250-06525040065

TKAW-500200-06520050065

TKAW-500250-06525050065

TKAW-600200-06520060065

TKAW-600250-06525060065

TKAW-600350-06535060065

TKAW-800250-06525080065

TKAW-800350-06535080065

T4P-K גגונים לארונות

T4P-K אביזרים לארונות

פתח בארוןתאור הפריטמק”ט

FLSP-0187080-V2T4P 187פלנץ חריצי אוורור X 80

מפרט טכני:
חומר גלם: פח מגולוון

עובי הפח: 1.5 מ”מ 
מסופק עם גומי אטימה

רמת הגנה IP30 )רמת IP של הארון יורדת( 
בכל פלאנצ’ מחורץ יש 5 קבוצות

7.8cm2x5=39cm2 סה”כ

תאור הפריטמק”ט

TKHE-AT4P-K סט תלייה לארון

מפרט טכני:
חומר גלם: פח מגולוון

עובי הפח: 2.5 מ”מ
ציפוי: אבץ לבן 

 D(DIN933) M6X20 ברגי הידוק
דיסקית M6 מצופה אבץ לבן

דרגת קושי )בורג(: 8.8 

דלת פנימית / דלת שקופה לפי הזמנה מיוחדת

* חובה להשתמש בפלאנצ׳ כניסת אוויר ופלאנצ׳ יציאת אוויר
* יש להתקין פלאנצ׳ כניסת אוויר מלמטה ופלאנצ׳ יציאת אוויר מלמעלה
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מערכת 
T4P-H ארונות

מפרט טכני       

ארונות       

מודול פנלים לארונות        

דלתות לארונות       

אביזרים לארונות 

גגות מיוחדים 

הוראות התקנה   

2
1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

6

7

8

9

הוראות הרכבה למחזיק 
מודול/פלטה

1. הרכב בורג )פריט מס' 9( בעזרת 
דיסקית )פריט מס' 8( ואום )פריט מס' 7(.

2. הרכב את מחזיק מודול )פריט מס' 4( / 
פלטה על ברגים )פריטים 9+3(.

3. בורג )פריט מס' 3( מרותך לגוף הארון.
4. הדק את מחזיק מודול/פלטה בעזרת 

דיסקית )פריט מס' 6( והדק עם אום
)פריט מס' 5(.

5. הדק את מחזיק מודול/פלטה בעזרת 
דיסקית  )פריט מס' 2( והדק עם אום 

)פריט מס' 1(.

1
4

2
3

5

הוראות הרכבה למודולים 
צדדיים

1. מקם מודול צדדי )פריט מס' 1( מול 
מחזיק מודולים )פריט מס' 5( בצורה אנכית.

2. הכנס בורג )פריט מס' 3( עם דיסקית 
)פריט מס' 2( והדק עם אום אבטחה 

)פריט מס' 4(.
3. חזור על פעולות 1,2,3 עבור המודול השני.
4. חזור על פעולות 1,2 עבור קצהו השני של 

המודול. 
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T4P-H ארונות סיסטם 

דרגת אטימות ודרגת הולם:
 IP-20  IK-06 :חזית פנלים

 IP-30 IK-10 :חזית דלת
זוויות פתיחת דלת: 120 מעלות

ניתן להפוך כיוון פתיחת הדלת )ימין - שמאל(
נעילת הדלת באמצעות מנעולי פרפר מתכת

* אם קיים ציוד בדלת, חובה שאחד מהמנעולים יהיה מנעול נעילה עם מפתח. 

 

 IEC-62208 ת”י ,IEC-61439-1,2 ת”י

T4P-H ארונות

סט בסיס אופציה לדלת אופציה לפנלים

אופציה 3אופציה 2אופציה 1

 מק”ט לארון ריק
 גובה

H 

  רוחב

W
  עומק

D

 מידת

 עומק מרבי

 להתקנת ציוד

על הגב הארון

 משקל

 הארון ק”ג

HPCA-0400040020-140040020016810.7

HPCA-0400040025-140040025021811.8

HPCA-0400040030-140040030026812.9

HPCA-0400040040-140040040036815.1

HPCA-0400050020-140050020016812.2

HPCA-0400050025-140050025021813.4

HPCA-0400050030-140050030026814.7

HPCA-0400050040-140050040036817.1

HPCA-0400060020-140060020016813.8

HPCA-0400060025-140060025021815.1

HPCA-0400060030-140060030026816.5

HPCA-0400060040-140060040036819.1

HPCA-0400080020-140080020016816.9

HPCA-0400080025-140080025021818.5

HPCA-0400080030-140080030026820

HPCA-0400080040-140080040036823.2

HPCA-0500040020-150040020016812.2

HPCA-0500040025-150040025021813.4

HPCA-0500040030-150040030026814.6

HPCA-0500040040-150040040036817

HPCA-0500050020-150050020016813.9

HPCA-0500050025-150050025021815.2

HPCA-0500050030-150050030026816.6

HPCA-0500050040-150050040036819.2

HPCA-0500060020-150060020016815.7

HPCA-0500060025-150060025021817.1

HPCA-0500060030-150060030026818.6

HPCA-0500060040-150060040036821.5

HPCA-0500080020-150080020016819.1

HPCA-0500080025-150080025021820.8

HPCA-0500080030-150080030026822.5

HPCA-0500080040-150080040036825.9

HPCA-0600040020-160040020016813.7

HPCA-0600040025-160040025021815

HPCA-0600040030-160040030026816.3

HPCA-0600040040-160040040036819

HPCA-0600050020-160050020016815.6

HPCA-0600050025-160050025021817

HPCA-0600050030-160050030026818.5

HPCA-0600050040-160050040036821.4

HPCA-0600060020-160060020016817.5

HPCA-0600060025-160060025021819.1

HPCA-0600060030-160060030026820.7

HPCA-0600060040-160060040036823.8

HPCA-0600080020-160080020016821.4

HPCA-0600080025-160080025021823.2

HPCA-0600080030-160080030026825

הארון מיועד להעמדה פנימית בלבד
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 מק”ט לארון ריק
 גובה

H 

  רוחב

W
  עומק

D

 מידת

 עומק מרבי

 להתקנת ציוד

על הגב הארון

 משקל

 הארון ק”ג

HPCA-0600080040-160080040036828.6

HPCA-0700040020-170040020016815.2

HPCA-0700040025-170040025021816.6

HPCA-0700040030-170040030026818.1

HPCA-0700040040-170040040036821

HPCA-0700050020-170050020016817.3

HPCA-0700050025-170050025021818.8

HPCA-0700050030-170050030026820.4

HPCA-0700050040-170050040036823.5

HPCA-0700060020-170060020016819.4

HPCA-0700060025-170060025021821.1

HPCA-0700060030-170060030026822.8

HPCA-0700060040-170060040036826.1

HPCA-0700080020-170080020016823.6

HPCA-0700080025-170080025021825.5

HPCA-0700080030-170080030026827.5

HPCA-0700080040-170080040036831.3

HPCA-0800040020-180040020016816.6

HPCA-0800040025-180040025021818.2

HPCA-0800040030-180040030026819.8

HPCA-0800040040-180040040036822.9

HPCA-0800050020-180050020016819

HPCA-0800050025-180050025021820.6

HPCA-0800050030-180050030026822.3

HPCA-0800050040-180050040036825.7

HPCA-0800060020-180060020016821.3

HPCA-0800060025-180060025021823.1

HPCA-0800060030-180060030026824.9

HPCA-0800060040-180060040036828.5

HPCA-0800080020-180080020016825.9

HPCA-0800080025-180080025021827.9

HPCA-0800080030-180080030026829.9

HPCA-0800080040-180080040036834

HPCA-1000040020-1100040020016819.6

HPCA-1000040025-1100040025021821.4

HPCA-1000040030-1100040030026823.2

HPCA-1000040040-1100040040036826.8

HPCA-1000050020-1100050020016822.3

HPCA-1000050025-1100050025021824.2

HPCA-1000050030-1100050030026826.1

HPCA-1000050040-1100050040036830

HPCA-1000060020-1100060020016825

HPCA-1000060025-1100060025021827

HPCA-1000060030-1100060030026829.1

HPCA-1000060040-1100060040036833.1

HPCA-1000080020-1100080020016830.3

HPCA-1000080025-1100080025021832.6

HPCA-1000080030-1100080030026834.9

HPCA-1000080040-1100080040036839.4

 מק”ט לארון ריק
 גובה

H 

  רוחב

W
  עומק

D

 מידת

 עומק מרבי

 להתקנת ציוד

על הגב הארון

 משקל

 הארון ק”ג

HPCA-1200040020-1120040020016822.6

HPCA-1200040025-1120040025021824.7

HPCA-1200040030-1120040030026826.7

HPCA-1200040040-1120040040036830.8

HPCA-1200050020-1120050020016825.7

HPCA-1200050025-1120050025021827.8

HPCA-1200050030-1120050030026830

HPCA-1200050040-1120050040036834.3

HPCA-1200060020-1120060020016828.7

HPCA-1200060025-1120060025021831

HPCA-1200060030-1120060030026833.3

HPCA-1200060040-1120060040036837.8

HPCA-1200080020-1120080020016834.8

HPCA-1200080025-1120080025021837.3

HPCA-1200080030-1120080030026839.8

HPCA-1200080040-1120080040036844.8

HPCA-1400040020-1140040020016825.6

HPCA-1400040025-1140040025021827.9

HPCA-1400040030-1140040030026830.1

HPCA-1400040040-1140040040036834.7

HPCA-1400050020-1140050020016829

HPCA-1400050025-1140050025021831.4

HPCA-1400050030-1140050030026833.8

HPCA-1400050040-1140050040036838.6

HPCA-1400060020-1140060020016832.5

HPCA-1400060025-1140060025021835

HPCA-1400060030-1140060030026837.5

HPCA-1400060040-1140060040036842.5

HPCA-1400080020-1140080020016839.3

HPCA-1400080025-1140080025021842

HPCA-1400080030-1140080030026844.8

HPCA-1400080040-1140080040036850.3
HPCA-1500040040-1150040040036827.8
HPCA-1500060040-1150060040036830.2
HPCA-1500080040-1150080040036844.9
HPCA-1600040020-1160040020016828.6
HPCA-1600040025-1160040025021831.1
HPCA-1600040030-1160040030026833.6
HPCA-1600040040-1160040040036838.6
HPCA-1600050020-1160050020016832.4
HPCA-1600050025-1160050025021835
HPCA-1600050030-1160050030026837.6
HPCA-1600050040-1160050040036842.9
HPCA-1600060020-1160060020016836.2
HPCA-1600060025-1160060025021838.9
HPCA-1600060030-1160060030026841.7
HPCA-1600060040-1160060040036847.1
HPCA-1600080020-1160080020016843.8
HPCA-1600080025-1160080025021846.8
HPCA-1600080030-1160080030026849.7
HPCA-1600080040-1160080040036855.7
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* הארון לא כולל דלת ופנלים )נמכר בנפרד(

T4P-H מודול פנלים לארונות

* קיימת אופציה למודול עם חלוקה לשני שדות בארונות רוחב 600 ו-800

מספר מאז”ים בשורהגודל ארוןמק”ט
HPMP-0400040400X40017

HPMP-0400050400X50022

HPMP-0400060400X60028

HPMP-0400080400X80039

HPMP-0500040500X40017

HPMP-0500050500X50022

HPMP-0500060500X60028

HPMP-0500080500X80039

HPMP-0600040600X40017

HPMP-0600050600X50022

HPMP-0600060600X60028

HPMP-0600080600X80039

HPMP-0700040700X40017

HPMP-0700050700X50022

HPMP-0700060700X60028

HPMP-0700080700X80039

HPMP-0800040800X40017

HPMP-0800050800X50022

HPMP-0800060800X60028

HPMP-0800080800X80039

HPMP-10000401000X40017

HPMP-10000501000X50022

HPMP-10000601000X60028

HPMP-10000801000X80039

HPMP-12000401200X40017

HPMP-12000501200X50022

HPMP-12000601200X60028

HPMP-12000801200X80039

HPMP-14000401400X40017

HPMP-14000501400X50022

HPMP-14000601400X60028

HPMP-14000801400X80039

HPMP-15000401500X40017

HPMP-15000501500X50022

HPMP-15000601500X60028

HPMP-15000801500X80039

HPMP-16000401600X40017

HPMP-16000501600X50022

HPMP-16000601600X60028

HPMP-16000801600X80039

מספר מנעולים בדלתגודל ארוןמק”ט
HPDO-0400400-ABR400X4001

HPDO-0400500-ABR400X5001

HPDO-0400600-ABR400X6001

HPDO-0400800-ABR400X8001

HPDO-0500400-ABR500X4001

HPDO-0500500-ABR500X5001

HPDO-0500600-ABR500X6001

HPDO-0500800-ABR500X8001

HPDO-0600400-ABR600X4002

HPDO-0600500-ABR600X5002

HPDO-0600600-ABR600X6002

HPDO-0600800-ABR600X8002

HPDO-0700400-ABR700X4002

HPDO-0700500-ABR700X5002

HPDO-0700600-ABR700X6002

HPDO-0700800-ABR700X8002

HPDO-0800400-ABR800X4002

HPDO-0800500-ABR800X5002

HPDO-0800600-ABR800X6002

HPDO-0800800-ABR800X8002

HPDO-1000400-ABR1000X4002

HPDO-1000500-ABR1000X5002

HPDO-1000600-ABR1000X6002

HPDO-1000800-ABR1000X8002

HPDO-1200400-ABR1200X4002

HPDO-1200500-ABR1200X5002

HPDO-1200600-ABR1200X6002

HPDO-1200800-ABR1200X8002

HPDO-1400400-ABR1400X4003

HPDO-1400500-ABR1400X5003

HPDO-1400600-ABR1400X6003

HPDO-1400800-ABR1400X8003

HPDO-1500400-ABR1500X4003

HPDO-1500600-ABR1500X6003

HPDO-1500800-ABR1500X8003

HPDO-1600400-ABR1600X4003

HPDO-1600500-ABR1600X5003

HPDO-1600600-ABR1600X6003

HPDO-1600800-ABR1600X8003

        T4P-H פלטות הרכבה לכל הגובה ל
חישוב גובה פלטה - 60 מ”מ פחות מגובה הארון     

חישוב רוחב פלטה - 100 מ”מ פחות מרוחב הארון  
תא ללא פנלים, אחד מהמנועלים חייב להיות עם מפתח

T4P-H דלתות לארונות
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T4P-H גגות מיוחדים לחיבורי אביזרים לארונות
תאור מק”ט

HPUW-400200-K2דופן עליונה T4P-H 200 .כניסת כבלים והכנה לגלאי ר. 400 ע  

HPUW-400250-K2דופן עליונה T4P-H 250 .כניסת כבלים והכנה לגלאי ר. 400 ע  

HPUW-400300-K2דופן עליונה T4P-H 300 .כניסת כבלים והכנה לגלאי ר. 400 ע  

HPUW-400400-K2דופן עליונה T4P-H 400 .כניסת כבלים והכנה לגלאי ר. 400 ע  

תאור מק”ט
HPUW-500200-K2דופן עליונה T4P-H 200 .כניסת כבלים והכנה לגלאי ר. 500 ע  

HPUW-500250-K2דופן עליונה T4P-H 250 .כניסת כבלים והכנה לגלאי ר. 500 ע  

HPUW-500300-K2דופן עליונה T4P-H 300 .כניסת כבלים והכנה לגלאי ר. 500 ע  

HPUW-500400-K2דופן עליונה T4P-H 400 .כניסת כבלים והכנה לגלאי ר. 500 ע  

תאור מק”ט
HPUW-600200-K2דופן עליונה T4P-H 200 .כניסת כבלים והכנה לגלאי ר. 600 ע  

HPUW-600250-K2דופן עליונה T4P-H 250 .כניסת כבלים והכנה לגלאי ר. 600 ע  

HPUW-600300-K2דופן עליונה T4P-H 300 .כניסת כבלים והכנה לגלאי ר. 600 ע  

HPUW-600400-K2דופן עליונה T4P-H 400 .כניסת כבלים והכנה לגלאי ר. 600 ע  

תאור מק”ט
HPUW-800200-K2דופן עליונה T4P-H 200 .כניסת כבלים והכנה לגלאי ר. 800 ע  

HPUW-800250-K2דופן עליונה T4P-H 250 .כניסת כבלים והכנה לגלאי ר. 800 ע  

HPUW-800300-K2דופן עליונה T4P-H 300 .כניסת כבלים והכנה לגלאי ר. 800 ע  

HPUW-800400-K2דופן עליונה T4P-H 400 .כניסת כבלים והכנה לגלאי ר. 800 ע  

הוראות התקנה לסט תלייה

* יש להתקין אוזני תלייה תקניים בארבע פינות התא
* אפשר לשלב בין האופציות

פתח בארוןתאור הפריטמק”ט

FLSP-0187080-V2T4P 187פלנץ חריצי אוורור X 80

* כל סט כולל: 4 אוזני תלייה, ברגים ודיסקיות בכל פלאנצ’ מחורץ יש 5 קבוצות חריצי אוורור
7.8cm2x5=39cm2 סה”כ

אופציה א׳אופציה ב׳

T4P-H אביזרים לארונות

תאור הפריטמק”ט

HPHE-A1T4P-H סט תלייה לארון

* חובה להשתמש בפלאנצ׳ כניסת אוויר ופלאנצ׳ יציאת אוויר
* יש להתקין פלאנצ׳ כניסת אוויר מלמטה ופלאנצ׳ יציאת אוויר מלמעלה
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מפרט טכני והוראות להתקנת ארון T4P-K ו-T4P-H  על קיר בטון

הוראות הרכבה למיתד מסוג ג׳מבו

1. יש להתקין את המיתד לפי האיורים 1-4.
2. בעת הרכבת הבורג למיתד יש להשתמש בדיסקית קעורה.

מיתדים מסוג ג’מבו

מפרט טכני מיתד מסוג ג’מבו לקיר בטון

מידהתיאור פריטמספר

5/16אום1

7/16שרוול הברגה2

5/16דיסקית3

5/16בורג משושה4

41 2 3

DETAIL B
SCALE 1 : 2

T4P-H הוראות הרכבה למודול פנלים פנימיים

* יש למקם את הפרופיל להרכבת פנלים פנימיים במקום הרצוי 
ולחזק בעזרת 4 ברגים - מק”ט 340140

חזור על פעולות 1,2 לפרופיל בצד השני של הארון   
* מודול פנלים לארונות T4P-H שונה 

 T4P-K/M מהמודול לארון  

W

P
A

N
E

L
S

 A
R

E
A

 H
E

IG
H

T
 -

 H
-5

0

H

INTERNAL PANELS WIDTH - W-52

A

A

19 mm

B

SECTION A-A

הוראות הרכבה לפרופילים של מודול פנלים פנימיים

למקם את הפרופיל להרכבת פנלים פנימיים במקום הרצוי
 ברגים -  מק"ט לחזק בעזרת 

 לפרופיל בצד השני של הארוןחזור על פעולות 
פנלים פנימיים מזמינים בהתאם לדרישות הלקוח, ומרכבים

בעזרת אום צפה מק"ט ובורג פנלים - מק"ט

D
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מערכת ארונות 
T4P-M מודולארי

3

מפרט טכני           

ארונות        

דפנות לארונות        

בסיסים לארונות       

דלתות לארונות       

תומך קבלים לארונות 
28



H 
גובה

W 
 רוחב

D 
עומק

F 
בסיס

1650

300-1000250-100050/100

1850

2050

2150

2250

2350

2450

     T4P-M תאים דגם

מפרט טכני        
- התאים מורכבים מחלקים סטנדרטיים הנמצאים במלאי

- כל העמודים מנוקבים בכפולות של 25 מ”מ להרכבה 
  נוחה של אביזרים

  

120
- זווית פתיחת דלתות 0

IP20 / IK06 :חזית פנלים
 IP30 / IK10 :ארון עם דלת

:T4P-M ניתן לקבל בתאים
- בחירת מנעולים בעמ' 66   

* אם קיים ציוד בדלת, חובה שאחד מהמנעולים
יהיה מנעול נעילה עם מפתח  

- מדפים קבועים       
 

- דלתות פנימיות       
 

- דלתות משני צידי התא )דו צדדי(
- דלתות / פנלים חלוקה ל-2

 

- פתחי איוורור        
- ניקוב דלתות      

- רצפה     

IEC-61439-1,2 62208 ת״י

* ניתן להזמין בסיס בגובה עד 400 בהזמנה מיוחדת.

    T4P-M  ארון מודולארי 

ניתן לקבל את הארונות T4P-M ב-4 דגמים שונים:
S1CA
S2CA
S3CA

       S4CA
את 4 הדגמים T4P-M ניתן לקבל בתצורות הבאות:    

    

* חזית דלתות בלבד   
* חזית דלתות עם פלטות ופנלים   

* חזית פנלים

S1CA

S2CA

S3CA

דגם

דגם

דגם

S4CA

דגם

מבחר מידות התאים   
 

* אם קיים ציוד בדלת, חובה שאחד מהמנעולים יהיה מנעול נעילה עם מפתח. 
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T4P-M 0000ארוןDA1-000000000-AC

1
2
3
4

S

S1CA-200030050-1AS0000
תא 
עליון

תא 
תחתון

-כיווןחזיתדלת
עומק תא

D

רוחב תא
W

גובה תא
H

ארון-
משפחת 

מוצר

0 - ללא חלוקה

2 - חלוקה ל-2 שדות

חד צדדי - 1

דו צדדי - 2

A - חזית דלת

B - חזית דלת+ פנלים

C - חזית דלת+פלטות

D - חזית דלת+פנלים+פלטות

חזית דלת עם ציוד גדול+ פנלים+ 
E - פלטות

F - חזית פנלים+ פלטות

G - חזית פנלים

S - דלת בודדת אחידה

D - דלת כפולה אחידה

דלת קדמית בודדת, דלת אחורית 
U - כפולה

דלת קדמית כפולה , דלת אחורית 
V - בודדת

חזית פנלים - 0

 *קוד גובה תא תחתון ותא עליון

  גובה התא חלקי 12.5

בתאים מדגם T4P-S4  T4P-S1 גובה התא התחתון/עליון נקבע בהתאם לצורך ומקבל קוד לפי נוסחא	 
מידות תא עליון/תחתון מינימום 312.5 מ”מ ומקסימום 587.5 מ”מ, בקפיצות של 25 מ”מ	 
הנוסחא לחישוב קוד היא מידת התא הנדרשת / 12.5	 

T4P-M מפתח קטלוגי לארונות

W

     T4P-M דפנות לתאים מדגם 

XXXX-XXXXXXXX-K1

תיאורמק”ט

SCBHZ-4.7M9.5Sבורג פח קטן

SCPHZ-6.2.13Fבורג פח גדול

ברגי הרכבה

XXXXסוג מוצר
M0SW - דופן צד אטומה  

SYSW - דופן צד מחורצת

XXXX1600-2200 גובה תא

XXXX250-1000עומק תא

,T4P-M דפנות צד מגיעות מחורצות )מעלה ומטה( כברירת מחדל בארונות *
לפני הזמנת דפנות צד אטומות, חובה לבצע חישוב טמפרטורה לתא הרלוונטי.   
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T4P-M דלתות לתאי   

בסיסים 
BSCB-XXXXXXXXXXX-1

עומק תא       רוחב תא       גובה בסיס

גובה בסיס 100 מ”מ גובה בסיס 50 מ”מ 

בסיסים פריקים לארונות 
  T4P-M

עומקרוחבגובה תאורמק״ט

BSCB-XXXXXXXXXXX-1100300-2200300-1000מק״ט בסיסי

BSCB-10003000300-1300 100300-2200300-1000בסיס פריק ג 100 ר 300 ע

* ניתן להזמין בסיס לפי רוחב ועומק התא, כמו כן ניתן להזמין בסיס משותף עד לרוחב של 2200 מ״מ.    
* גובה הבסיס משתנה לפי דרישת המזמין 100-50 מ״מ.   

* קיימת אפשרות להזמין בסיסים בגבהים מיוחדים לפי תכנון מיוחד.

יש לרשום את גובה הדלת במקט ולא את גובה התא.      *
גובה הדלת תמיד יהיה 106 מ״מ פחות מגובה הארון לדוגמה:      *

אם גובה הארון הוא 1650 מ״מ אז הדלת תהיה 1544 מ״מ.   

* ניתן נקבל את הבסיס בגובה 50 מ"מ ללא תוספת תשלום  

* אינו כולל פרופילי עומק אמצעיים  

W

D

H

פרופיל עומק אמצעי 
לבסיס פריק

דלתות עם חריצי אוורור

מק"ט דוגמא לדלת אטומה
 רוחב תא גובה תאעם חריצי אוורור מנעול מרכזי

SDFS-XXXXXXXX-AVRT-0C11650-2450400-1000

דלתות אטומות

מק"ט דוגמא לדלת אטומה
 רוחב תא גובה תאעם מנעול מרכזי

SDFS-XXXXXXXX-ABRT-0C11650-2450400-1000

1CP-TRBA- 0 0 0 00 0 0 0-SFDS

כמות 
גובה דלת רוחב תא-הרכבהאטוםימיןתמחש-עם ניקובמרכזימנעולים

משפחהדלתדלת אחתרגילה-ברוטו

2S0SLVP 0 0 0 0DU

כמות 
מנעולים

שקוע 
גובה דלת ייצורמאווררתשמאלציר צדדיללא ניקובפרפר

עליונהכפולהנטו

30CLWB

כמות 
תחתונהכנףלובריםציר פינתיבזקמנעולים

OSTM

אמצעשקופהמיוחדציר מוגב

* בבחירת דלת אטומה חובה לבצע חישובי טמפרטורה לפני ההזמנה.
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דלתות שקופות ללא חריצי אוורור

מק"ט דוגמא לדלת שקופה
 רוחב תא גובה תאו-3 מנעולי פרפר

SDFT-XXXXXXXX-ABRT-0S31650-2450400-1000

דלתות כפולות אטומות

מק"ט דוגמא לדלת אטומה
 רוחב תא גובה תאעם מנעול מרכזי

 SDFD-XXXXXXXX-ABRT-0C11650-2450600-1000

* דלתות כפולות ניתן להזמין רק מרוחב תא 600mm ומעלה.

המק"ט כולל שתי דלתות ברוחב שווה. ניתן לקבל שתי דלתות ברוחב שונה בהזמנה מיוחדת.   *

בבחירת דלת אטומה חובה לבצע חישובי טמפרטורה לפני ההזמנה.       *

בבחירת דלת אטומה חובה לבצע חישובי טמפרטורה לפני ההזמנה.       *

 דלתות כפולות עם חריצי איוורור

מק"ט דוגמא לדלת
 רוחב תא גובה תאעם חריצי אוורור מנעול מרכזי

SDFD-XXXXXXXX-AVRT-0C11650-2450600-1000

T4P-M מחיצות בין תאים מדגם

* אם לא ציון אחרת, הארון מגיע עם גב כולל חריצי אוורור למעלה ומטה.

* לארון בגובה 2000, גובה למחיצה מקוצרת 1425

עומק תאגובה מחיצהמק"ט

MOPT-16000250-K12400 250-1000עד

רוחב תאגובה תאמק"ט

SYRW-XXXXXXXX-K11650-2050300-1000

SYRW-XXXXXXXX-K21650-2050300-1000

T4P-M גב כולל חריצי איוורור

K1 - חריצי אוורור למעלה ולמטה

K2 - חריצי אוורור למעלה
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T4P-M גב אטום לתאי

רוחב תאגובה תאמק"ט

 M0RW-XXXXXXXX-K11650-2050300-1000

תומך קבליםמק”ט
MOTK-0400400 תומך קבלים לתא

MOTK-0500500 תומך קבלים לתא

MOTK-0600600 תומך קבלים לתא

MOTK-0700700 תומך קבלים לתא

MOTK-0800800 תומך קבלים לתא

MOTK-0900900 תומך קבלים לתא

MOTK-10001000 תומך קבלים לתא

T4P-M תומך קבלים לארונות

תאור פריטמק”ט

MOSH-0xxx0xxx-K1 מדף

עומק מדף מקסימלי מחושב לפי עומק התא פחות 200
עומק מדף מינימלי 100 וגודל בקפיצות 25.

* בבחירת גב אטום יש לבצע חישובי טמפרטורה.

מדף לתא

רוחב 
התא

עומק 
מק"טהמחיצה

300

100SYPT-2B1-030100

125SYPT-2B1-030125

150SYPT-2B1-030150

175SYPT-2B1-030175

200SYPT-2B1-030200

225SYPT-2B1-030225

250SYPT-2B1-030250

275SYPT-2B1-030275

300SYPT-2B1-030300

400

100SYPT-2B1-040100

125SYPT-2B1-040125

150SYPT-2B1-040150

175SYPT-2B1-040175

200SYPT-2B1-040200

225SYPT-2B1-040225

250SYPT-2B1-040250

275SYPT-2B1-040275

300SYPT-2B1-040300

500

100SYPT-2B1-050100

125SYPT-2B1-050125

150SYPT-2B1-050150

175SYPT-2B1-050175

200SYPT-2B1-050200

225SYPT-2B1-050225

250SYPT-2B1-050250

275SYPT-2B1-050275

300SYPT-2B1-050300

600

100SYPT-2B1-060100

125SYPT-2B1-060125

150SYPT-2B1-060150

175SYPT-2B1-060175

200SYPT-2B1-060200

225SYPT-2B1-060225

250SYPT-2B1-060250

275SYPT-2B1-060275

300SYPT-2B1-060300

רוחב 
התא

עומק 
מק"טהמחיצה

700

100SYPT-2B1-070100

125SYPT-2B1-070125

150SYPT-2B1-070150

175SYPT-2B1-070175

200SYPT-2B1-070200

225SYPT-2B1-070225

250SYPT-2B1-070250

275SYPT-2B1-070275

300SYPT-2B1-070300

800

100SYPT-2B1-080100

125SYPT-2B1-080125

150SYPT-2B1-080150

175SYPT-2B1-080175

200SYPT-2B1-080200

225SYPT-2B1-080225

250SYPT-2B1-080250

275SYPT-2B1-080275

300SYPT-2B1-080300

900

100SYPT-2B1-090100

125SYPT-2B1-090125

150SYPT-2B1-090150

175SYPT-2B1-090175

200SYPT-2B1-090200

225SYPT-2B1-090225

250SYPT-2B1-090250

275SYPT-2B1-090275

300SYPT-2B1-090300

1000

100SYPT-2B1-100100

125SYPT-2B1-100125

150SYPT-2B1-100150

175SYPT-2B1-100175

200SYPT-2B1-100200

225SYPT-2B1-100225

250SYPT-2B1-100250

275SYPT-2B1-100275

300SYPT-2B1-100300

מחיצות הפרדה FORM 2B וזויות להתקנת מחיצות

אורך 
מק"טהזווית

100SYPT-2B1-L100

125SYPT-2B1-L125

150SYPT-2B1-L150

175SYPT-2B1-L175

200SYPT-2B1-L200

225SYPT-2B1-L225

250SYPT-2B1-L250

275SYPT-2B1-L275

300SYPT-2B1-L300

*האורך המקסימלי של הזוויות 
ייקבע לפי עומק הארון- 175 מ"מ.

*מחיצה זו משמשת כהפרדה בין פ"צ ראשי לציוד המיתוג.
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פלטות:
פלטות עבודה

ABB פלטות
Schneider Electric פלטות

LS פלטות
Eaton פלטות

GE פלטות
Legrand פלטות
Hyundai פלטות

CHINT פלטות

פנלים:
פנלים עבודה

ABB פנלים
Schneider Electric פנלים

LS פנלים
Eaton פנלים

GE פנלים
Legrand פנלים
Hyundai פנלים

CHINT פנלים

T4P-M/K/H-פלטות ל
T4P-M/K-פנלים ל
)פנלים ל-T4P-H יש לבחור בפרק 5(

4
A

A

DETAIL F 
SCALE 1 : 2

Screw M8x20

Flat washer (x2)

Nut M8

Helical spring lock washer

בורג x5 מינימום בכל צד
מקדימה וגם מאחורה

הוראות חיבור בין תאים

40



Schneider Electric פלטות למפסקי
Schneider Electric מפתח מק"טים לפלטות

SEWP- XXXX-XXXXXXXXX
SEיצרן ציודSchneider Electric

WPפלטת עבודהסוג מוצר 

XXXX0400-1000 רוחב תא

X3/4 pole3/4 pole

XXXדגם מפסקNSXm\NSX\CVS

XXX250\160זרם נומינלי

XXסוג פלטה

פלטה ישירה - 01

פלטה מכופפת - 02 

K1- פלטה למפסק+פ"צ

ABB פלטות למפסקי
ABB מפתח מק"טים לפלטות

*פלטות אלה מתאימות לשימוש בכל סוגי התאים.
*תאים מדגמים T4P-K ו-T4P-H קיימים עד רוחב 800 בלבד.

פלטות עבודה

*פלטות אלה מתאימות לשימוש בכל סוגי התאים.
*תאים מדגמים T4P-K ו-T4P-H קיימים עד רוחב 800 בלבד.

 גובה

תא 600תא 500תא 400תא 300פלטה

50M0WP-00500300M0WP-00500400M0WP-00500500M0WP-00500600

100M0WP-01000300M0WP-01000400M0WP-01000500M0WP-01000600

150M0WP-01500300M0WP-01500400M0WP-01500500M0WP-01500600

200M0WP-02000300M0WP-02000400M0WP-02000500M0WP-02000600

250M0WP-02500300M0WP-02500400M0WP-02500500M0WP-02500600

300M0WP-03000300M0WP-03000400M0WP-03000500M0WP-03000600

 גובה

תא 1000תא 900תא 800תא 700פלטה

50M0WP-00500700M0WP-00500800M0WP-00500900M0WP-00501000

100M0WP-01000700M0WP-01000800M0WP-01000900M0WP-01001000

150M0WP-01500700M0WP-01500800M0WP-01500900M0WP-01501000

200M0WP-02000700M0WP-02000800M0WP-02000900M0WP-02001000

250M0WP-02500700M0WP-02500800M0WP-02500900M0WP-02501000

300M0WP-03000700M0WP-03000800M0WP-03000900M0WP-03001000

פלטות עבודה חלוקה ל-2

 גובה

תא 1000תא 900תא 800תא 700תא 600הפלטה

50M0WP-00500602M0WP-00500702M0WP-00500802M0WP-00500902M0WP-00501002

100M0WP-01000602M0WP-01000702M0WP-01000802M0WP-01000902M0WP-01001002

150M0WP-01500602M0WP-01500702M0WP-01500802M0WP-01500902M0WP-01501002

200M0WP-02000602M0WP-02000702M0WP-02000802M0WP-02000902M0WP-02001002

250M0WP-02500602M0WP-02500702M0WP-02500802M0WP-02500902M0WP-02501002

300M0WP-03000602M0WP-03000702M0WP-03000802M0WP-03000902M0WP-03001002

ABWP- XXXX-XXXXFXX
ABיצרן ציודABB

WPפלטת עבודהסוג מוצר 

XXXX0400-1000 רוחב תא

X3/4 pole3/4 pole

XXXדגם מפסקXT1-4

F'מפסק עם פלנץ

XXסוג פלטה

פלטה ישירה - 01

פלטה מכופפת - 02 

K1- פלטה למפסק+פ"צ
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LS פלטות למפסקי
LS מפתח מק"טים לפלטות

LSWP- XXX-XXXXXXX
LSיצרן ציודLS

WPפלטת עבודהסוג מוצר 

XXX0400-1000 רוחב תא

X3/4 pole3/4 pole

XXדגם מפסקTE\TD\TS

XX250\160זרם נומינלי

XXסוג פלטה

פלטה ישירה - 01

פלטה מכופפת - 02 

K1- פלטה למפסק+פ"צ

*פלטות אלה מתאימות לשימוש בכל סוגי התאים.
*תאים מדגמים T4P-K ו-T4P-H קיימים עד רוחב 800 בלבד.

*פלטות אלה מתאימות לשימוש בכל סוגי התאים.
*תאים מדגמים T4P-K ו-T4P-H קיימים עד רוחב 800 בלבד.

Eaton פלטות למפסקי
Eaton מפתח מק"טים לפלטות

ETWP- XXXX-XXXXXXX
ETיצרן ציודEaton

WPפלטת עבודהסוג מוצר 

XXXX0400-1000 רוחב תא

X3/4 pole3/4 pole

XXXXדגם מפסקNZM1\NZM2

XXסוג פלטה

פלטה ישירה - 01

פלטה מכופפת - 02 

K1- פלטה למפסק+פ"צ

GE פלטות למפסקי
GE מפתח מק"טים לפלטות

GEWP- XXXX-XXXXXXXX
GEיצרן ציודGE

WPפלטת עבודהסוג מוצר 

XXXX0400-1000 רוחב תא

X3/4 pole3/4 pole

XXדגם מפסקFD\FE

XXX250\160זרם נומינלי

XXסוג פלטה

פלטה ישירה - 01

פלטה מכופפת - 02 

K1- פלטה למפסק+פ"צ

Legrand פלטות למפסקי
Legrand מפתח מק"טים לפלטות

LEWP- XXXX-XXXXXXXXXX
LEיצרן ציודLegrand

WPפלטת עבודהסוג מוצר 

XXXX0400-1000 רוחב תא

X3/4 pole3/4 pole

XXXXדגם מפסקDPX3

XXX250\160זרם נומינלי

XXסוג פלטה

פלטה ישירה - 01

פלטה מכופפת - 02 

K1- פלטה למפסק+פ"צ
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*פלטות אלה מתאימות לשימוש בכל סוגי התאים.
*תאים מדגמים T4P-K ו-T4P-H קיימים עד רוחב 800 בלבד.

Hyundai פלטות למפסקי
Hyundai מפתח מק"טים לפלטות

HYWP- XXXX-XXXXXXXXX
HYיצרן ציודHyundai

WPפלטת עבודהסוג מוצר 

XXXX0400-1000 רוחב תא

X3/4 pole3/4 pole

XXXדגם מפסקHGP

XXX250\160זרם נומינלי

XXסוג פלטה

פלטה ישירה - 01

פלטה מכופפת - 02 

K1- פלטה למפסק+פ"צ

CHINT פלטות למפסקי
CHINT מפתח מק"טים לפלטות

CHWP- XXXX-XXXXXXXX
ABיצרן ציודCHINT

WPפלטת עבודהסוג מוצר 

XXXX0400-1000 רוחב תא

XXXדגם מפסקNM8\NM8S

XXX250\125 זרם נומינלי

XXסוג פלטה
פלטה ישרה - 02 

K1- פלטה למפסק+פ"צ

פנלים אטומים
מפתח מק"טים לפנל אטום

IPPA-XXXXXXX
IPPAפנל אטוםסוג מוצר

XXX50-625 גובה פנל

XXXX300-1000 רוחב תא

4647



פנלים מחורצים

תיאור מפרטמק”ט

IPPMP-7035RAL 7035 מסתם לפנל

מסתם פנל למאז”ים

כמות מאז"ים לפי רוחב תא

פנל ציר פסנתר

* בפנל מחורץ מגובה 250 )כולל( - שתי שורות חריצים

IPPAפנל אטוםסוג מוצר

XXX125-300 גובה פנל

XXXX300-1000 רוחב תא

כמות מאז"יםרוחב תא

40015

50021

60026

600/212

70032

700/214

80037

800/217

90043

900/220

100048

1000/223

מפתח מק"טים לפנל מחורץ

IPPM-XXXXXXX

PNL 0 0 0 00 0 0 0IPPA

גובה פנלרוחב תאשמאלרגילחלק

UR

ימיןעליון

B

תחתון

פנל חריצי אוורור חזית פנלים

IPXTפנל חריצי אוורורסוג מוצר

XXX300-500 גובה פנל

XXXX300-1000 רוחב תא

מפתח מק"טים לפנל חריצי אוורור חזית פנלים  

IPXT-XXXXXXX

*לארונות דגם T4P-M חזית פנלים
IPXT-3000400 : 300 דוגמא לפנל רוחב 400 גובה*

XXB - פנל רשת

חלוקה ל-2

מפתח מק"טים לפנל רשת

IPXX-XXXXXXX

IPXX-XXXXXXX2

IPXXפנל רשתסוג מוצר

XXX50-625 גובה פנל

XXXX300-1000 רוחב תא

IPXXפנל רשתסוג מוצר

XXX50-625 גובה פנל

XXXX600-1000 רוחב תא

*גובה פנל 625 ניתן רק עד רוחב 400 כולל   
*חלוקה ל2 ניתן לעשות רק מרוחב 600
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מפסקיםיצרן
תא רוחב

400 

 מ"מ

500 

 מ"מ

600 

 מ"מ

600/2 
 מ"מ

700 

 מ"מ

700/2 
 מ"מ

800 

 מ"מ

800/2 
 מ"מ

900 

 מ"מ

900/2 
 מ"מ

1000 

 מ"מ

1000/2 
 מ"מ

ABB

XT1345263738494

XT2234252637484

XT3234242526373

XT4234242526373

Schneider 
Electric

NSXm 
160

345263738494

NSX/CVS 
160/250

234252536373

LS
TE16234252637484

TS25234242526373

Eaton

NMZ1 
160A

345263738494

NMZ2 
250A

234242526373

GE
FD 160A234252637484

FE 250A234242526373

Legrand
  DPX³ 

160/250
234252637484

Hyunda
 HGP 

160/250
234242526373

CHINT
NM8234252637484

NM8S234242526373

פנלים למפסקי ABBכמות מפסקים לפי רוחב תא
ABB מפתח מק"טים פנלים למפסקי

 ABPS- XXX-XXXFXXX
ABיצרן ציודABB

PSפנלסוג מוצר 

XXX400-1000 רוחב תא

XXXדגם מפסקXT1-4

Fפלנץ

Xמיקום המפסק L / C / R

Xמשתנה בהתאם לרוחב תא כמות מפסקים בשורה

Xגובה הפנל L-200\ M-250\ H-300

Schneider Electric פנלים למפסקי
Schneider Electric מפתח מק"טים פנלים למפסקי

 SEPS- XXXX-XXXXXXXXXX
SEיצרן ציודSchnieder

PSפנלסוג מוצר 

XXXX 0400-1000 רוחב תא

X3/4 pole3/4 pole

XXXדגם מפסקNSXm/NSX/CVS

XXX250\160 זרם נומינלי

Xמיקום המפסק L / C / R

Xמשתנה בהתאם לרוחב תאכמות מפסקים בשורה 

Xגובה הפנל L-200\ M-250\ H-300
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LS פנלים למפסקי
LS מפתח מק"טים פנלים למפסקי

 LSPS- XXXX-XXXXXXX
LSיצרן ציודLS

PSפנלסוג מוצר 

XXXX 0400-1000 רוחב תא

XXדגם מפסקTS\TE

XX250\160 זרם נומינלי

Xמיקום המפסק L / C / R

Xמשתנה בהתאם לרוחב תאכמות מפסקים בשורה 

Xגובה הפנל L-200\ M-250\ H-300

 Eaton פנלים למפסקי
 Eaton מפתח מק"טים פנלים למפסקי

ETPS- XXXX-XXXXXXX
ETיצרן ציודEaton

PSפנלסוג מוצר 

XXXX 0400-1000 רוחב תא

XXXXדגם מפסקNZM1/NZM2

Xמיקום המפסק L / C / R

Xמשתנה בהתאם לרוחב תאכמות מפסקים בשורה 

Xגובה הפנל L-200\ M-250\ H-300

GE פנלים למפסקי
GE מפתח מק"טים פנלים למפסקי

 GEPS- XXXX-XXXFXXX
GEיצרן ציודGE

PSפנלסוג מוצר 

XXXX0400-1000 רוחב תא

X3/4 pole3/4 pole

XXדגם מפסקFD/FE

Fפלנץ

Xמיקום המפסק L / C / R

Xמשתנה בהתאם לרוחב תאכמות מפסקים בשורה 

Xגובה הפנל L-300\ M-350\ H-400

*תאים מדגמים T4P-K ו-T4P-H קיימים עד רוחב 800 בלבד.

Legrand פנלים למפסקי
Legrand מפתח מק"טים פנלים למפסקי

LEPS- XXXX-XXXXXXXXXX
LEיצרן ציודLegrand

PSפנלסוג מוצר 

XXXX0400-1000 רוחב תא

X3/4 pole3\4 pole

XXXXXXדגם מפסקDPX3 250\160

Xמיקום המפסק L / C / R

Xמשתנה בהתאם לרוחב תאכמות מפסקים בשורה 

Xגובה הפנל L-200\ M-250\ H-300
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Hyundai פנלים למפסקי
Hyundai מפתח מק"טים פנלים למפסקי

HYPS- XXXX-PXXXXX
HYיצרן ציודHyundai

PSפנלסוג מוצר 

XXXX 0400-1000 רוחב תא

PXXדגם מפסקHGP 250\160

Xמיקום המפסק L / C / R

Xמשתנה בהתאם לרוחב תאכמות מפסקים בשורה 

Xגובה הפנל L-300\ M-350\ H-400

* תאים מדגם T4P-K קיימים עד רוחב 800 בלבד.

SEPS-0XXX-XNSX250MIX
SEיצרן ציודSchneider Electric

PSפנלסוג מוצר 

XXX500-800 רוחב תא

X3/4 pole3\4 pole

NSX250דגם מפסקNSX 250

MIחיגור מכני 

Xגובה הפנל L-200\ M-250\ H-300

Schneider Electric - פנלים חיגור מכני

T4P-M ציוד מיתוג לארונות

ABPS-0XXX-XXXXMIX
ABיצרן ציודABB

PSפנלסוג מוצר 

XXX500-800 רוחב תא

X3/4 pole3\4 pole

XXXדגם מפסקXT1-4

MIחיגור מכני 

Xגובה הפנל L-200\ M-250\ H-300

 ABB - פנלים חיגור מכני  CHINT פנלים למפסקי
 CHINT מפתח מק"טים פנלים למפסקי

CHPS- XXXX-XXXXXXXXX
CHיצרן ציודCHINT

PSפנלסוג מוצר 

XXXX 0400-1000 רוחב תא

XXXXדגם מפסקNM8/NM8S

XXX125/250זרם נומינלי

Xמיקום המפסק L / C / R

Xמשתנה בהתאם לרוחב תאכמות מפסקים בשורה 

Xגובה הפנל L-200\ M-250\ H-300

LSPS-0XXX-XXXXXMIX
LSיצרן ציודLS

PSפנלסוג מוצר 

XXX500-800 רוחב תא

X3/4 pole3\4 pole

XXXXדגם מפסקTE16\25

MIחיגור מכני 

Xגובה הפנל L-200\ M-250\ H-300

LS - פנלים חיגור מכני
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 T4P-H פנלים
 T4P-K/M תואמים לפלטות של T4P-H פלטות של ארון 

נמצאים בפרק הקודם )4(.

פנלים:

פנלים עבודה

ABB פנלים

Schneider Electric פנלים

LS פנלים

Eaton פנלים

GE פנלים

Legrand פנלים

Hyundai פנלים

CHINT פנלים

4.1
LEPS-0XXX-XXXXXXXXMIX

LEיצרן ציודLegrand

PSפנלסוג מוצר 

XXX500-800 רוחב תא

X3/4 pole3\4 pole

XXXXXXXדגם מפסקDPX3 160\250

MIחיגור מכני 

Xגובה הפנל L-200\ M-250\ H-300

ETPS-0XXX-XXXXXMIX
ETיצרן ציודEaton

PSפנלסוג מוצר 

XXX500-800 רוחב תא

X3/4 pole3\4 pole

XXXXדגם מפסקNZM 1\2

MIחיגור מכני 

Xגובה הפנל L-200\ M-250\ H-300

 Eaton - פנלים חיגור מכני

 Legrand - פנלים חיגור מכני

HYPS-0XXX-XPXXMIX
HYיצרן ציודHyundai

PSפנלסוג מוצר 

XXX500-800 רוחב תא

X3/4 pole3\4 pole

PXXדגם מפסקHGP 160\250

MIחיגור מכני 

Xגובה הפנל L-200\ M-250\ H-300

 Hyundai - פנלים חיגור מכני
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HPPA-0XXXX-A1HPPA-01250-A1

 T4P-H פנלים אטומים

T4P-H פנלים מחורצים

מק״ט רוחב תא גובה פנל

125-625*400-800HPPA-XXX0XXX

125-500600\2-800\2HPPA-XXX0XX2

מק״ט רוחב תא גובה פנל

125-300
400-800HPPM-XXX0XXX

2\2-800\600HPPM-XXX0XX2

*פנל 625 רק ברוחב 400
*פנל מחולק ל2 ניתן להזמין רק מרוחב 600

HPPA-1250400 : 400 :מק״ט דוגמה לפנל אטום גובה: 125 רוחב
HPPA-1250602 : 600 :מק״ט דוגמה לפנל אטום מחולק ל-2 גובה: 125 רוחב

HPPM-01250-P1HPPM-0XXXX-P1

HPPM-1250400 : 400 :מק״ט דוגמה לפנל אטום גובה: 125 רוחב
HPPM-1250602 : 600 :מק״ט דוגמה לפנל אטום מחולק ל-2 גובה: 125 רוחב

T4P-H לארון ABB פנלים למפסקי
ABB מפתח מק"טים פנלים למפסקי

 ABPS-HPXX-XXXFXXX
ABיצרן ציודABB

PSפנלסוג מוצר 

HPדגם הארוןT4P-H

XX400-1000 רוחב תא

XXXדגם מפסקXT1-4

Fפלנץ

Xמיקום המפסק L / C / R

Xמשתנה בהתאם לרוחב תאכמות מפסקים בשורה 

Xגובה הפנל L-200\ M-250\ H-300

T4P-H לארון Schneider Electric פנלים למפסקי
 Schneider מפתח מק"טים פנלים למפסקי

Electric

 SEPS- HPXX-XXXXXXXXXX
SEיצרן ציודSchnieder

PSפנלסוג מוצר 

HPדגם הארוןT4P-H

XX 400-800 רוחב תא

X3/4 pole3/4 pole

XXXדגם מפסקNSXm/NSX/CVS

XXX250\160 זרם נומינלי

Xמיקום המפסק L / C / R

Xמשתנה בהתאם לרוחב תאכמות מפסקים בשורה 

Xגובה הפנל L-200\ M-250\ H-300

T4P-H לארון LS פנלים למפסקי
LS מפתח מק"טים פנלים למפסקי

 LSPS- HPXX-XXXXXXX
LSיצרן ציודLS

PSפנלסוג מוצר 

HPדגם הארוןT4P-H

XX 400-800 רוחב תא

XXXXדגם מפסקTE10 / TE16 / TS16 / TS25

Xמיקום המפסק L / C / R

Xמשתנה בהתאם לרוחב תאכמות מפסקים בשורה 

Xגובה הפנל L-200\ M-250\ H-300
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T4P-H לארון Eaton פנלים למפסקי
 Eaton מפתח מק"טים פנלים למפסקי

ETPS- HPXX-XXXXXXX
ETיצרן ציודEaton

PSפנלסוג מוצר 

HPדגם הארוןT4P-H

XX 400-800 רוחב תא

XXXXדגם מפסקNZM1/NZM2

Xמיקום המפסק L / C / R

Xמשתנה בהתאם לרוחב תאכמות מפסקים בשורה 

Xגובה הפנל L-200\ M-250\ H-300

T4P-H לארון GE פנלים למפסקי

T4P-H לארון Legrand פנלים למפסקי

GE מפתח מק"טים פנלים למפסקי

Legrand מפתח מק"טים פנלים למפסקי

 GEPS- HPXX-XXXXXXXXX

LEPS- HPXX-XXXXXXXXXXX

GEיצרן ציודGE

PSפנלסוג מוצר 

HPדגם הארוןT4P-H

XX400-800 רוחב תא

X3/4 pole3/4 pole

XXXXXדגם מפסקFD-160 / FE-250 

Xמיקום המפסק L / C / R

Xמשתנה בהתאם לרוחב תאכמות מפסקים בשורה 

Xגובה הפנל L-200\ M-250\ H-300

LEיצרן ציודLegrand

PSפנלסוג מוצר 

HPדגם הארוןT4P-H

XX400-800 רוחב תא

X3/4 pole3\4 pole

XXXXXXXדגם מפסקDPX3 250\160

Xמיקום המפסק L / C / R

Xמשתנה בהתאם לרוחב תאכמות מפסקים בשורה 

Xגובה הפנל L-200\ M-250\ H-300

T4P-H לארון Hyundai פנלים למפסקי
Hyundai מפתח מק"טים פנלים למפסקי

HYPS- HPXX-XPXXXXX
HYיצרן ציודHyundai

PSפנלסוג מוצר 

HPדגם הארוןT4P-H

XX 400-800 רוחב תא

X3/4 pole3/4 pole

PXXדגם מפסקHGP 250\160

Xמיקום המפסק L / C / R

Xמשתנה בהתאם לרוחב תאכמות מפסקים בשורה 

Xגובה הפנל L-200\ M-250\ H-300

T4P-H לארון CHINT פנלים למפסקי
CHINT מפתח מק"טים פנלים למפסקי

CHPS- HPXX-XXXXXXXXXX
HYיצרן ציודCHINT

PSפנלסוג מוצר 

HPדגם הארוןT4P-H

XX 400-1000 רוחב תא

XXXXדגם מפסקNM8/NM8S

XXX125/250זרם נומינלי

Xמיקום המפסק L / C / R

Xמשתנה בהתאם לרוחב תאכמות מפסקים בשורה 

Xגובה הפנל L-200/M-250/H-300
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SEPS-HPXX-XNSX250MIX
SEיצרן ציודSchneider Electric

PSפנלסוג מוצר 

HPדגם הארוןT4P-H

XX500-800 רוחב תא

X3/4 pole3\4 pole

NSX250דגם מפסקNSX 250

MIחיגור מכני 

Xגובה הפנל L-200\ M-250\ H-300

ABPS-HPXX-XXXXFMIX
ABיצרן ציודABB

PSפנלסוג מוצר 

HPדגם הארוןT4P-H

XX600-800 רוחב תא

X3/4 pole3\4 pole

XXXדגם מפסקXT1-4

Fפלנץ

MIחיגור מכני 

Xגובה הפנל L-200\ M-250\ H-300

LSPS-HPXX-XXXXXMIX
LSיצרן ציודLS

PSפנלסוג מוצר 

HPדגם הארוןT4P-H

XX500-800 רוחב תא

X3/4 pole3\4 pole

XXXXדגם מפסקTE16\TE25

MIחיגור מכני 

Xגובה הפנל L-200\ M-250\ H-300

Schneider Electric - פנלים חיגור מכני

T4P-H ציוד מיתוג לארונות

 ABB - פנלים חיגור מכני

LS - פנלים חיגור מכני

* פלטה ניתן להזמין מהיצרן.

ETPS-HPXX-XXXXXMIX
ETיצרן ציודEaton

PSפנלסוג מוצר 

HPדגם הארוןT4P-H

XX500-800 רוחב תא

X3/4 pole3\4 pole

XXXXדגם מפסקNZM 1\2

MIחיגור מכני 

Xגובה הפנל L-200\ M-250\ H-300

LEPS-HPXX-XXXXXXXXMIX
LEיצרן ציודLegrand

PSפנלסוג מוצר 

HPדגם הארוןT4P-H

XX500-800 רוחב תא

X3/4 pole3\4 pole

XXXXXXXדגם מפסקDPX3 160\250

MIחיגור מכני 

Xגובה הפנל L-200\ M-250\ H-300

 Eaton - פנלים חיגור מכני

 Legrand - פנלים חיגור מכני
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1. קופסה לגלאי עשן

2. מנעולים

3. מבודדים שונים

4. אביזרי מתכת שונים

אביזרים שונים לארונות
 T4P - סיסטם

5
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קופסה להרכבת גלאי עשן
T4P-H/K לארונות מודולאריים

קופסה להרכבת גלאי אשמק”ט

ACFS-B120קופסה להרכבת גלאי עשן

 נחושת מצופה בדיל

פליז מצופה בדיל

מהדקים לנחושת מצופה בדיל

תאור הפריט שטח חתך מק”ט

160A עד 15x3 CBTC-1532000-M51

250A עד 15x5 CBTC-1552000-M51

250A עד 20x5 CBTC-2052000-M51

זרם תאור הפריט מק”ט

80A פליז מצופה בדיל 8X6 + פחיות הידוק BBBRT-1000X.8X6-C

125A פליז מצופה בדיל 10X8 + פחיות הידוק BBBRT-1000X10X8-C

80A פליז מצופה 8X6 ללא פחיות BBBRT-1000X.8X6-0

125A פליז מצופה 10X8 ללא פחיות BBBRT-1000X10X8-0

מומנט 
Nm סגירה תאור פריט סוג בורג מק”ט

3 M5x12 מהדק 1-4 מ"מ + בורג M5 CUWI-00014-M5X12A

3 M5x16 מהדק 6-16 מ"מ + בורג M5 CUWI-00616-M5X16A

3 M5x16 מהדק 25-50 מ"מ + בורג M5 CUWI-02550-M5X16A

5.5 מהדק 70-120 מ"מ + בורג M6 + פלטה M6 CUWI-70120-M6X25A

DIN סגירת מומנט לפי תקן *

הרכבה עצמית של יחידת חלוקה

* המרחק בין מבודדים הוא 300 מ”מ בנחושת ו-200 מ״מ בפליז

מנעולים + מפתחות

מפתחות

מנעולים

תאור הפריטמק”ט

LOCHM-102-01-10IP-65 מנעול מרכזי לארון אטום

LOCHM-102-01-10-1מ. תלייה + IP-65 מנעול מרכזי לארון אטום

LOCHM-002-01-55 מנעול מרכזי 002 לשונית מרכז

LOCHM-207-44-006-55 מנעול מרכזי 7035 עם לוגו

תאור הפריטמק”ט
LOSUM-060-1-1-15-32L2 מנעול מתכת שקוע, חצוי 5 מ"מ

LOSUM-060-1-1-28-32L2 מנעול מתכת שקוע מרובע

LOSUM-060-1-1-38-32 מנעול מתכת שקוע משולש

LOBUM-062-1-1-52 L4 מנעול פרפר כרום

LOBUM-262-2-32-001 מנעול פרפר למנעול תלייה שחור

LOBUM-065-1-2-01-32 מנעול פרפר מתכת שחור + מפתח

LOCHM-002-01-55

LOSUM-060-1-1-38-32

LOBUM-065-1-2-01-32

LOSUM-060-1-1-15-32LOSUM-060-1-1-28-32

LOCHM-102-01-10LOCHM-102-01-10-1

תאור הפריטמק”ט
LOKYM-368-15 מפתח חצוי

LOKYM-368-28מפתח מרובע 8 מ״מ

LOKYM-368-38מפתח משולש 8 מ״מ קצר

LOKYM-368-38 LOKYM-368-28 LOKYM-368-15

מנעולים

*מנעולים הניתנים לפתיחה ללא כלי מסוג פרפר, לשימוש רק 
במקרה של פנלים המכסים את כל החזית, נגד מגע מקרי 

.IPXXB ברמה

LOCHM-207-44-006-55

CBTC-2052000-M51
20x5 פס נחושת מצופה בדיל

מהדקים

LOBUM-060-1-1-12-52LOBUM-262-1-1-12-32

*כאשר בדלת יש מנורות סימון וחוטים לא מוגנים, חובה 
להשתמש באחד מהמנעולים ע״י מנעול עם מפתח.

פליז מצופה בדיל
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* מומלץ להשתמש באזיקונים של חברת "KSS" או שווה ערך   
   

רוחב אזיקוןסוג מוליךזרם קצר
Ipk = 17kA / Icw = 10kA

מוליך גמיש עגול
נחושת גמישה

כל רוחב תקין

Icc = 50kA4.8mm - 7.6mm

Icc = 70kA8mm

הוראות לחיזוק מוליכים

שימוש באזיקונים לחיבור מוליכים PVC ונחושת גמישה

נחושת גמישה
ABB אך ורק לציוד

דגם מפסקזרםתאור הפריטמק”ט
BBCOF-3000X09.0X0.8X06 9X0.8X6160AXT1

BBCOF-3000X09.0X0.8X06 9X0.8X6160AXT2

BBCOF-3000X15.5X0.8X06 15.5X0.8X6250AXT3

BBCOF-3000X15.5X0.8X06 15.5X0.8X6250AXT4

טבלה 100:
בחירת מוליכים לפי: זרם Inc, טמפ' סביב המוליך וצורת ההתקנה

נחושת גמישה

חוט בתעלהצמהכל חוט בנפרד

A52-10 (70°C) copperA52-10 (70°C) copperA52-4 (70°C) copper

Inc max A בהתאם לטמפ' בתוך הלוחInc max A בהתאם לטמפ' בתוך הלוחInc max A בהתאם לטמפ' בתוך הלוח

55°C50°C45°C40°C55°C50°C45°C40°C55°C50°C45°C40°C
 שטח חתך

mm² 

1213.615.216.87.28.89.610.46.47.288.81.5

16.819.221.62410.41213.614.489.610.4122.5

21.625.628.831.214.416.818.42011.212.814.415.24

28.833.637.640.818.421.62426.414.41618.4206

39.246.451.25625.629.633.636.819.222.425.62810

53.662.469.676.835.240.845.650.426.431.234.437.616

71.283.292101.647.255.260.867.234.440.844.849.625

88103.2114.4125.659.268.8768443.249.65661.635

110.4128.8143.2157.674.486.496105.65260.86874.450

136.8160177.6195.292.810812013266.477.686.495.270

166.4193.6215.2237.6113.6132147.2161.680.894.4104.8115.295

193.6224.8250.4276132153.6171.2188.893.6108.8120.8132.8120

222.4259.2288317.6152.8177.6197.6218.4150

254.4296329.6362.4176204.8227.2250.4185

300349.6388.8428208242.4296.6296.8240

קחימ ןחב שיווחה הווש 
קחימ ןחב שיווחה הווש רמווח שיוו
רמווח שיוו

.T.R.T.2 עבור בחירת מוליכים לטמפרטורה עד 50° יש לבצע הוכחות על ידי חישובי טמפרטורה בתוכנה *
.Inc בשיטת החישוב המוליך הנבחר הינו לפי 125% מהזרם הנקוב *

* מוליך מעל 6mm לא מומלץ להשתמש בצורת ההתקנה "חוט בתעלה".
* החל מ-25mm מומלץ להשתמש בצורת התקנה "כל חוט בנפרד".

מוליך גמיש עגולנחושת גמישה
*המרחק הקצר ביותר בין שתי 

נקודות עיגון )מפסק / חיזוק(
*במוליכים גמישים עגולים 
שמסודרים בצורת צמה יש 

להעביר כל מוליך בבידוד 
.10kA נוסף, בזרמי קצר מעל
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מבודדים

תאור הפריט מק”ט

מבודד מדורג עד 2X630A מרחק 50 ממ  ISJ1-CC2-2X2040-050A

PVC כיסוי ISPC-J1CC22P-1000

 M6X40 בורג *
* לאחר הידוק ידני של הבורג חובה לבדוק אי תזוזה של המכסה 

* 17ipk/10KA - 450 מ״מ

תאור הפריט מק”ט

מבודד מדורג עד 1X630A נמוך ISJ1-CC2-1X2040-000A1

מבודד מדורג עד 1X630A גבוה  ISJ1-CC2-1X2040-000A2

PVC כיסוי ISPC-J1CC21P-1000

 M6X40 בורג *
* לאחר הידוק ידני של הבורג חובה לבדוק אי תזוזה של המכסה 

* 17ipk/10KA - 450 מ״מ

תאור הפריט מק”ט

מבודד מדורג עד 2X250A מרחק 42 מ"מ ISJ1-BC4-2X1020-042A

מבודד מדורג עד 3X250A מרחק 42 מ"מ ISJ1-BC4-3X1020-042A

PVC כיסוי ISPC-J1BB42/3P-1000

 M6X20 בורג פלסטיק *
* לאחר הידוק ידני של הבורג חובה לבדוק אי תזוזה של המכסה
* המרחק בין מבודדים הוא 300 מ”מ בנחושת ו-200 מ״מ בפליז

תאור הפריט מק”ט

מבודד מדורג 4X250A מרחק 40 מ"מ ISJ1-BC3-4X1020-040A

PVC כיסוי ISPC-J1BC34P-1000

 M6X16 בורג פלסטיק *
* לאחר הידוק ידני של הבורג חובה לבדוק אי תזוזה של המכסה
* המרחק בין מבודדים הוא 300 מ”מ בנחושת ו-200 מ״מ בפליז

סוג חומר תאור הפריט מק”ט

נחושת/פליז

מבודד מדורג עד 2X250A מרחק 29 מ״מ ISJ1-BC1-2X1015-029A

מבודד מדורג עד 3X250A מרחק 29 מ״מ  ISJ1-BC1-3X1015-029A

 PVC כיסוי אין

* לאחר הידוק ידני של הבורג חובה לבדוק אי תזוזה של המכסה
* המרחק בין מבודדים הוא 300 מ”מ בנחושת ו-200 מ״מ בפליז

סוג חומר תאור הפריט מק”ט

נחושת/פליז

מבודד מדורג עד 2X250A מרחק 31 מ"מ ISJ1-BC2-2X1015-031A

מבודד מדורג עד 3X250A מרחק 31 מ"מ  ISJ1-BC2-3X1015-031A

 PVC כיסוי ISPC-J1BC22\3P-1000

* לאחר הידוק ידני של הבורג חובה לבדוק אי תזוזה של המכסה
* המרחק בין מבודדים הוא 300 מ”מ בנחושת ו-200 מ״מ בפליז

סוג חומר תאור הפריט מק”ט

נחושת
 1X400A מבודד מדורג עד ISJ1-CC5-1X3030-000A1

 PVC כיסוי אין

* לאחר הידוק ידני של הבורג חובה לבדוק אי תזוזה של המכסה
* המרחק בין מבודדים הוא 300 מ”מ בנחושת ו-200 מ״מ בפליז

סוג חומר תאור הפריט מק”ט

נחושת
 1X400A מבודד מדורג עד ISJ1-CC4-1X1515-000A

 PVC כיסוי אין

* לאחר הידוק ידני של הבורג חובה לבדוק אי תזוזה של המכסה
* המרחק בין מבודדים הוא 300 מ”מ בנחושת ו-200 מ״מ בפליז
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 פלטות למבודדים    

 250Aפלטה שטוחה עבור מבודד מדורג עד

מק”טרוחב
300SYWP-0300-J10

400SYWP-0400-J10

500SYWP-0500-J10

600SYWP-0600-J10

700SYWP-0700-J10

800SYWP-0800-J10

900SYWP-0900-J10

1000SYWP-1000-J10

 250Aפלטה מכופפת עבור מבודד מדורג עד

מק”טרוחב
300SYWP-0300-J11

400SYWP-0400-J11

500SYWP-0500-J11

600SYWP-0600-J11

700SYWP-0700-J11

800SYWP-0800-J11

900SYWP-0900-J11

1000SYWP-1000-J11

 630Aפלטה שטוחה עבור מבודד מדורג עד

מק”טרוחב
לא קיים300

400SYWP-0400-J12

500SYWP-0500-J12

600SYWP-0600-J12

700SYWP-0700-J12

800SYWP-0800-J12

900SYWP-0900-J12

1000SYWP-1000-J12

  .630A-פלטת עבודה עבור מבודד אוניברסלי עד

   .250A-250.    פלטה הרכבה עבור מבודד אוניברסלי עדA-פלטת הרכבה עבור מבודד אוניברסלי עד

תיאור מפרטמק”ט

IPPMP-7035RAL 7035 מסתם לפנל

תיאור מפרטמק”ט

SYAC-GNBS50-K1זווית להתקנת מבודד אפוקסי

מסתם פנל למאז”ים

מרחקים בין מבודדים

מבודד אפוקסי )אוקולון(

זווית להתקנת מבודד אפוקסי )אוקולון(
באמצע התא בחלק התחתון

מומנט 
Nm סגירה

זרם קצר
KA

 עובי

 דיסקית

קעורה
mm

עומק 
הברגה
mm

תאור הפריט מק”ט

6 10 2 7 M6 מבודד עגול ג.25 קוטר בורג ISROE-25X06

6 10 2 7 M6 מבודד עגול ג.30 קוטר בורג ISROE-30X06

10 10 2 7 M8 מבודד עגול ג.30 קוטר בורג ISROE-30X08

10 10 2 7 M8 מבודד עגול ג.35 קוטר בורג ISROE-35X08

10 10 2 10 M8 מבודד עגול ג.40 קוטר בורג ISROE-40X08

10 25 2 10 M8 מבודד עגול ג.51 קוטר בורג ISROE-51X08

12 51 2.5 14 M10 מבודד עגול ג.76 קוטר בורג ISROE-76X10

 שטח זרם נקוב

 חתך
 מפסק עם סוג חומר

IccIcwIpkהגנה
 מרחק

 מירבי בין

מבודדים

80A 8עדX6פליז מצופה בדילXT1,XT210KA17KA200mm

125A 10עדX8פליז מצופה בדילXT1,XT210KA17KA200mm

160A 15עדX3נחושת מצופה בדילXT1,XT250KA300mm

250A 15עדX5נחושת מצופה בדילXT1,XT2,XT3,XT450KA300mm

250A 20עדX5נחושת מצופה בדילXT1,XT2,XT3,XT450KA300mm

* עובי הזווית להרכבת מבודד 3 מ"מ 
* לנחושת 15-50X5 מרחק בין מבודדים עד 450 מ"מ 
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תאור הפריט מק”ט

DIN-35 פס דין גבוה PRSTZ-2000-H35 

DIN-35 פס דין נמוך PRSTZ-2000-L35 

U פרופיל
מפח מצופה U פרופילמק”ט

PRUG-2012-2000R1 20 ניקוב עגולX12 מגולוון U פרופיל

PRUG-2510-2000O1 25 ניקוב אובליX10 מגולוון U פרופיל

PRUG-3012-2000O1 30 ניקוב אובליX12 מגולוון U פרופיל

PRUG-4012-2000O1 40 ניקוב אובליX12 מגולוון U פרופיל

פרופיל יוניסטראט
תאור הפריטמק”ט

PRUN-0400400 פרופיל יוניסטראט לתא רוחב

PRUN-0500500 פרופיל יוניסטראט לתא רוחב

PRUN-0600600 פרופיל יוניסטראט לתא רוחב

PRUN-0700700 פרופיל יוניסטראט לתא רוחב

PRUN-0800800 פרופיל יוניסטראט לתא רוחב

PRUN-0900900 פרופיל יוניסטראט לתא רוחב

PRUN-10001000 פרופיל יוניסטראט לתא רוחב

PRUN-12001200 פרופיל יוניסטראט לתא רוחב

PRUN-14251425 פרופיל יוניסטראט

מתאם לפס דין

T4P אביזרי מתכת שונים

פס דין

תאור הפריט מק”ט

PRLG-3030 לזווית DIN35 זווית להרכבת פרופיל SYAC-PPD35AC-01 

PRLG-4030 לזווית DIN35 זווית להרכבת פרופיל SYAC-PPD35AC-02 

תאור הפריטמק”ט

DUJ1-4X15X3-200 200 4 אורךX160A 15 עדX3 יחידת חלוקה + כיסוי

DUJ1-3X15X3-120 120 3 אורךX160A 15 עדX3 יחידת חלוקה + כיסוי

DUJ1-3X15X3-200 200 3 אורךX160A 15 עדX3 יחידת חלוקה + כיסוי

DUJ1-3X15X3-300 300 3 אורךX160A 15 עדX3 יחידת חלוקה + כיסוי

תאור הפריטמק”ט

DUK1-3A 1X70+10X1.5-16 3X175A יחידת חלוקה למוליך עגול עד

תאור הפריטמק”ט

DUJ1-4X15X5-200 200 4 אורךX250A 15 עדX5 יחידת חלוקה + כיסוי

DUJ1-3X15X5-120 120 3 אורךX250A 15 עדX5 יחידת חלוקה + כיסוי

DUJ1-3X15X5-200 200 3 אורךX250A 15 עדX5 יחידת חלוקה + כיסוי

DUJ1-3X15X5-300 300 3 אורךX250A 15 עדX5 יחידת חלוקה + כיסוי

תאור הפריטמק”ט

DUJ1-3X20X5-120 120 3 אורךX250A 20 עדX5 יחידת חלוקה + כיסוי

DUJ1-3X20X5-200 200 3 אורךX250A 20 עדX5 יחידת חלוקה + כיסוי

DUJ1-3X20X5-300 300 3 אורךX250A 20 עדX5 יחידת חלוקה + כיסוי

דרגה חוזק 8.8מומנט סגירה

2 NmM5

2 NmM6

3.5 NmM8

250A יחידות חלוקה מודולריות עד

250A יחידת חלוקה עד

יחידת חלוקה למוליכים עגולים 

DUK1 מומנט סגירה ברגיים ליחידות חלוקה

* כל הפרופילים באורך 2 מטר

ברגי הרכבה

תיאורמק”ט

SCBHZ-4.7M9.5Sבורג פח קטן

SCPHZ-6.2.13Fבורג פח גדול
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     .M5 הרכבת תעלת חיווט על מתאמים תעשה אך ורק בעזרת בורג *
     .M5 במידה והתעלה תורכב על פס-דין, הרכבה תבוצע בעזרת בורג  

  כאשר הבורג יחובר בחלקה הפנימי של התעלה.      
  בחיבור התעלה על פס-דין ניתן להשתמש גם ב”ניט”-ראש עיוור. 

* יש לחזק תעלה כל 200 מ”מ.     

מחזיק לתעלת
חיווט אנכי

מחזיק לתעלת
חיווט אופקי

מודול הרכבה 
פנלים

הוראות הרכבה למחזיק תעלות חיווט

פס דין

תעלת כבלים ורטיקלית

גובה תעלהרוחב תעלהמק”ט
SYAC-CCHV-40404040

SYAC-CCHV-60404060

SYAC-CCHV-80404080

SYAC-CCHV-40606040

SYAC-CCHV-60606060

SYAC-CCHV-80606080

SYAC-CCHV-40808040

SYAC-CCHV-60808060

SYAC-CCHV-80808080

תעלת כבלים הוריזונטלית

גובה תעלהרוחב תעלהמק”ט
SYAC-CCHH-40252540

SYAC-CCHH-60252560

SYAC-CCHH-80252580

SYAC-CCHH-40404040

SYAC-CCHH-60404060

SYAC-CCHH-80404080

SYAC-CCHH-40606040

SYAC-CCHH-60606060

SYAC-CCHH-80606080

SYAC-CCHH-40808040

SYAC-CCHH-60808060

SYAC-CCHH-80808080

 מחזיק תעלת חיוט להתקנה על חיזוקי הדלת

גובה תעלהמק”ט

SYAC-CCHD מחזיק תעלת חיוט על דלת

מחזיק תעלת חיוט להתקנה על מנורה

גובה תעלהמק”ט

SYAC-CCHLמחזיק תעלת חיוט למנורה

מחזקי תעלות כבלים מפלסטיק 

* חובה לחבר לפחות שתי נקודות עיגון לחיזוק התעלה 
* גודל התעלה עד 40 מ"מ רוחב

* חובה לחבר לפחות שתי נקודות עיגון לחיזוק התעלה 
* גודל התעלה עד 40 מ"מ רוחב
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