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  !!מותגי איכותמותגי איכות      --      אינטרנשיונל בע"מאינטרנשיונל בע"מ  סופקוסופקו
  

ומוצרים  , חלפיםומשווקת שנים רבות אביזרים, מכשירי מדידה, כלים תמפתחת, מייצר סופקו

ת שרות, מפיצים, משווקים ברחבי תבל ליצרנים, חברו סופקוהקירור ומיזוג אוויר. מוצרי  תלתעשיו

  הינם בעלי סימן רשום ורשומים כפטנטים. קוסופ ע"ישפותחו רבים  . מוצריםסיטונאים וטכנאים
  

) וכן ספק 2008(מהדורת  ISO9001:2008בעלת מערכת איכות מוסמכת על פי נוהלי  סופקו
  .ופיתוח , כיול: ייצור, שיווקתכוללאיכות המערכת  , חברת חשמל וכו'.מוכר של משרד הביטחון

   

וכן  סופקוהמוצרים המיוצרים ע"י הינם שם דבר וסימן היכר לאמינות ואיכות.  סופקומוצרי 
  ללקוחותיה בארץ ובחו"ל. יווקאלו שמשווקים על ידה, עוברים בדיקות איכות קפדניות לפני הש

  

, ULאחרים כגון: תו הבטיחות האמריקאי  םבטיחות ותקנים רלוונטיי ינושאים תוו סופקומוצרי 
  לנחשולי מתח יתר. 61643ן קתגם ב ועומדים 32כל סדרת ההגנות בעלת תו תקן ישראלי, תקן 

  

 Supco - Sealed Unit Parts Co. Inc חברת את תמייצג אינטרנשיונל בע"מ סופקו
  כגון: נוספים מותגי איכותבארץ ובעולם מייצגת ומשווקת מארה"ב וכמו כן 

  

REFCO manufacturing  
Switzerland 

 Yellow Jacket 
U.S.A.  

KULTHORN KIRBY 
Thailand  

 SAUERMANN 
ITALY  

TST STAG 
SPAIN  

 HIGHSIDE Chemicals   
U.S.A.  

DiversiTech 
U.S.A.  

 SICCOM 
FRANCE  

   

 Danfoss- Refrigeration 
and A/C Controls  

TECUMSEH – U.S.A. 
TECUMSEH – Brazil  

 EXPRESS 
FRANCE  

MING JONG 
TAIWAN  

 APPION 
U.S.A. 

KLEIN TOOLS 
U.S.A.  

 COPREL MOTORS 
ITALY  

DAYANG ELECTRIC 
China  

 BETA Electronics 
 ITALY  

JAKEL Incorporated 
U.S.A.  

 NOVOVENT 
SPAIN  

FASCO U.S.A. 
AC Motors and Blowers  

 VETO PRO PAC 
U.S.A.  

LANGXUN Machinery 
China  

 Black Diamond 
TAIWAN  
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  ,לקוח נכבד

  

חברת סופקו אינטרנשיונל בע"מ במשותף עם סופקו העולמית שוקדת למעלה מחמישים שנה לשרת את עולם 
המסייעים לך בעבודתך.  םייחודייהקירור ומיזוג האוויר. חברות סופקו עוסקות בפיתוח, תכנון, ייצור ושווק מוצרים 

 כמיטבצוות סופקו אינטרנשיונל עושה חדשות לבקרים . וישראל סין, ארה"בלחברה שלשה מרכזי פיתוח וייצור 
  בפיקוח מכוני תקינה בין לאומים ומכון התקנים בישראל. מרביתואמינות  באיכותמוצרים לפתחך להביא  היכולת

  

ממשיכה סופקו כמיטב  ,שלהם מוניטין עולמי נובנוסף למוצרי
  .מיטב היצרנים בתחום הקירורמהמסורת לייבא מוצרי איכות 

  

ופקו אינטרנשיונל בע"מ חרתה על דיגלה להוביל את נושא ס
יצרנים בעלי מוניטין ממקורם  ,המיובאים נו, כל מוצריהאיכות

. אנו בסופקו עורכים בדיקות איכותבתחום, המקפדים כמונו על 
  מחמירות כגון בדיקות התאמה, הרס ואורך חיים.  איכות

  

ולמי של החברה בישראל משמשת זה כמה שנים מרכז הפצה ע
  . הואוקיאניכל מוצרי קבוצת סופקו לאירופה, אסיה, אפריקה 

  

לאחרונה החליטה הנהלת החברה להתמקד בכל הקשור 
בשמירה על איכות הסביבה ולהוביל מהלך של הצגת פתרונות 
מגוונים ויחודים בתחום, מבית היוצר של המותגים המובילים 

ר של ציוד בעולם. לסופקו אינטרנשיונל המגוון הרחב ביות
למחזור קררים, ניקוי מערכות קירור, בקרה מדידה והתראה 

  של: טמפרטורה, לחות, ספיקת אוויר, אור, קול ועוד.
  

הוא נושא החינוך.  ,העומד לנגד ענינו זה שנים רבותנוסף נושא 
זה למעלה מעשרים שנה שסופקו מפעילה מרכז הדרכה  

ולאחרונה סופקו חונכת כיתות בחינוך  אוירלטכנאי קירור ומיזוג 
התאחדות התעשיינים, רשתות  של פרויקטבמסגרת  יהטכנולוג

   אורט, עמל ומשרד החינוך.
  

. לטכנאי קירור ומזוג מקצועיחומר  תרב בהפק ןניסיולסופקו 
חוברת "חומר עזר לטכנאי קירור" קטלוגים וחומר עיוני ופרסומי 

  סופקו אינטרנשיונל, נתניה, ישראל.                                                                                       .מגווןרב ו
  

  ד על חידושים.ובידכם ללמלסייע לכם לאתר בקלות את מוצרי סופקו  עזוריהמוקדש לכם טכנאי הקירור  6120קטלוג 
  

  .במוצרי סופקו רלהיעזמשיכו אני תקווה כי ת ,לסייעמוכן בכל עת כמו תמיד צוות סופקו 
  

  בכבוד  רב

                                                                        
  מנכ"ל -נסים לוי 

  

  
  .נינגבו, סין סופקו,                                                         .ניו ג'רזי, ארה"בסופקו, 

http://www.supco.co.il
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  BLACK DIAMOND   כלים באיכות היהלום
  

 

 
 

BD21855L  

  תצוגה גדולה מניפולדסט 
   410R, 404R, 134R, 22Rלגז 

  עינית+גומי מגן + מ"מ 80שעונים גדולים 
  "x 5/16 "1/4כחול ואדום , טרמ 1.5 צינורות
  ודהובמז x 5/16 "1/4ומתאם   "x 1/4 "1/4צינור צהוב  

 
  לחץ צינורות 3 של סט

שחורים, חיבור צבעוני לחץ 
   PSI 800עבודה
    PSI 4000  פריצה

BD23335 152 1/4  ס"מ" x 1/4" חיבורים    

BD23336 183 1/4 ס"מ" x 1/4" חיבורים    

BD23436 183 1/4  ס"מ"x5/16" 1/4, צהוב"x1/4"  

       

  לחץ נישעו
  מ"מ 80

  1/8הברגה "

BD24801  
 410R, 404R, 134R, 22R יםגז 4 ל, מ"מ 80שעון לחץ נמוך 

BD24802  
 410R, 404R, 134R, 22R יםגז 4 ל ,מ"מ 80 גבוהשעון לחץ 

ידית החותך דגם ארגונימי, 
ניתנת להרכבה משני 

 הצדדים
 

BD11117 
   ,ניקלסכין  1/8"~7/8חותך נחושת קפיצי מיני "

  לחיתוך צינורות ץ לוחץקפי ,פטנטעם 

 

BD11197 
  BD11117חותך נחושת קפיצי מיני עם ראצ'ט 

 

BD11217 
  סכין ניקל 1/8"~1 1/4חותך נחושת קפיצי גדול "

 

BD11517 
   3/8"~2 5/8" מאוד  חותך נחושת קפיצי גדול

  ניקלמצופה סכין מ"מ,  67עד לקוטר 

 יח' באריזה 2

BD11001 
 גדול-מיני חותך נחושת קפיצילניקל מצופה סכין 

BD11007 
  גדול מאוד חותך נחושת קפיצילניקל מצופה סכין 

  

  

  

BD12108     1/2מעלות " 180מכופף  

BD12110     5/8מעלות " 180מכופף  

BD12112     3/4" מעלות 180מכופף  

BD12114     7/8מעלות " 180מכופף  

 

BD12999  

   1/4~"7/8מכופף ראצ'ט מקצועי "סט 

  במזוודה לכיפוף פנימי וחיצוני

http://www.supco.co.il
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  BLACK DIAMOND   כלים באיכות היהלום
 

  

BD14636  
  'קלאץעם  כלי פלר

"3/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 1/4  
   מושחרתו חזקה ,קלה יציקת אלומיניום

  לחיים ארוכים קונוס מצופה טיטניום 
  לפלר נקי ומושלם חיכוךהוהפחתת 

 מעצור לצינור  -פטנט חדש! 

 

BD14336  
  מרחיבים במזוודה עם פלר סט
  ת "אימפקט"במשיכ מהירה ת ראשיםהחלפ

 "3/4,5/16,3/8,1/2,5/8,1/4   
   מושחרתו חזקה ,קלה יציקת אלומיניום

  לחיים ארוכים קונוס מרכזי מצופה טיטניום 
  לפלר נקי ומושלם חיכוךהוהפחתת 

  !מעצור לצינור בלוק עם

   

BD15536  
  מברגהול ידני 'קלאץעם  כלי פלר

 'קלאץו 1/4 ,5/8 ,1/2 ,3/8 ,5/16 ,3/4כלי פלר "
סגירה לעבודה עם מברגה בעלת כיוון "טורק" בלבד! 

  ביט פיליפס רגילעם  מהירופלר 
  ידנית ידיות לסגירה 2כולל  

  במזוודה מושחרתו חזקה ,קלה אלומיניום יציקת
  לחיים ארוכים קונוס מצופה טיטניום 

  לפלר נקי ומושלם חיכוךהוהפחתת 
 מעצור לצינור -פטנט! 

  

BD13800  במזוודה 1/4~"1'- 1/8" הרחבהסט 

BD13120  -   סט ל 1-1/4" נוסףראש 

BD13122  -  סט ל 1-3/8" נוסף ראש 

BD13124  -  סט ל 1-1/2" נוסף ראש 

BD13126  -  סט ל 1-5/8" נוסף ראש 
 

  
  

http://www.supco.co.il
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 תאור                         ימוצר צגתה

 

 

 

LX4432S  
  R134A, R22, R410Aסט מניפולד הכל כלול לגז 

 , גוף בלוק אלומיניום אנודיז + עיניתשעונים מוגנים
  PSI 800-4000ס"מ,  150צינורות  3סט 

  "x 1/4 "1/4, צהוב  "x 5/16 "1/4כחול ואדום 
  "R410A 1/4" x 5/16,+ מתאם לגז 

 + מזוודת נשיאה
 

 

 

 

LX1001AS  
  R134A, R22, R410Aסט מניפולד הכי פופולארי 

 , מזוודת נשיאה שעונים מוגנים
  PSI 800-4000ס"מ,  150צינורות  3סט 

  "x 1/4 "1/4, צהוב  "x 5/16 "1/4כחול ואדום 
 "R410A 1/4" x 5/16,+ מתאם לגז 

 

  

LX3213  
 R134A, R22, R410A מוגןחצי מניפולד לחץ נמוך 

LX4010B  
 R134A, R22, R410Aלמניפולד  מוגןשעון לחץ נמוך 

LX4010R  
 R134A, R22, R410Aלמניפולד  מוגןשעון לחץ גבוה 

  PSI 800-4000  צינורות 3סט 

 

 חיבורים אורך מק"ט
LX2185 90 1/4 ס"מ" x 1/4" 

LX2186 150 1/4 ס"מ" x 1/4" 

LX2187 172 1/4 ס"מ" x 1/4" 

LX2204 150 1/4כחול ואדום  ס"מ" x 5/16"  
 "x 1/4 "1/4צהוב  

 

LX325  
 עם ברז "1/4ס"מ, חיבור  30צינור מילוי, 

 

LX148  
 ולוחץ עם ונטיל 5/16, זכר "1/4מתאם נקבה "

LX1481  
 ולוחץ עם ונטיל 1/4, זכר "5/16מתאם נקבה "

 

LXVC20  
+ברז כדורי וחיבור צד כולל תא  A410Rל  5/16חולץ ונטיל "

 המפתח איחסון לונטילים בידית

 

LX6043  
 קיט מיכל ואקדח לפתיחת סתימות בלחץ ושטיפה

 

LX1020  
  1/4"חיבור מעמד למיכל גז עם ברז כדורי, 

 

http://www.supco.co.il
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 מגן ברקים ונחשולי מתח דו כיווני. »
 לחצן ירוק הפעלה, אדום הפסקה.  »
 על הטיח, מתחת לטיח או לגבס. »
 כיבוי עצמי, לחיסכון בחשמל. »
 .פוליקרבונט חסין אשזיווד  »
 דקות השהייה. 4 »
 מתח נמוך.נת גה »
 230Vac, 30A כ"ס, 4 עד »
 ס"מ x14 x5.5 18.5מידות:  »

 

 
  

  
  
  
  
  
  
  

   עם מסופק AIR4 Sהדגם  
  לחיסכון בחשמלנפח גלאי  

  
       

 

  AIR4 S  AIR4 P  AIR4 P2  AIR4 P4  AIR4 P8  בסדרה/ מק"ט דגמיםו תכונות
  כ"ס 4  כ"ס 4  כ"ס 4  כ"ס 4  כ"ס 4  כושר הפעלת מזגן עד

  √  √  √  √  √  נחשולי מתח יתרוהגנת ברקים 
  √  √  √  √  √  הגנת עבודה במתח נמוך

  √  √  √  √  √  דק' השהייה בהפסקת חשמל 4
  לחצן ידני  לחצן ידני  לחצן ידני  לחצן ידני אוטומטית  הפעלה אחרי הפסקת חשמל
  שעות 8 אחרי  שעות 4 אחרי  אחרי שעתיים  -  'דק15 ,גלאי נפח  שיטת כיבוי אוטומטי לחיסכון
  לחצן ידני  לחצן ידני  לחצן ידני  לחצן ידני  -  אפשרות כיבוי נוספת ע"י ...

  Amp. 24,000  24,000  24,000  24,000  24,000ספיגת נחשול ברק/ זרם 
  

  .G למק"ט  הוסף גבס לקיר או Wלמק"ט  הוסף מתחת לטיח לקופסא . אפשרותעל הטיחהדגמים הנ"ל בקופסא  כל* 
  ללא לחצנים.מטר.  10דק' באין תנועה וכבל באורך  15כולל גלאי נפח לכיבוי אחרי  כיבוי לחיסכון בחשמלעם  AIR4 S* הדגם 

  לפי הזמנת הלקוח. שונה ןלזמאפשרות  .לחיסכון בחשמלכיבוי באין תנועה  .ת תאורהמערכולגם מתאים  AIR4 S דגם* ה
  עם לחצן נטרול גלאי (נטרול כיבוי אוטומטי). המזגן יישאר מוגן ויופעל עצמאית. לשומרי שבתניתן להזמין  AIR4 S * בדגם

http://www.supco.co.il
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5, 17 
 ם ואביזריממסרי

התנעה והשהיה 
 למדחס

   

  

4, 5, 6, 
23, 24 

 ים   ברק מגני
  והגנה למנועים

   

  

  קבלי עבודה 44
  וקבלי התנעה

   

 

7, 8 
י מרש

 טמפרטורה
 ולחות

   

 

8, 10, 
11, 12 

י דדומ
טמפרטורה 

 ולחות
   

 

 אוגרי נתונים 10 ,8

   

  

9, 10 
ספיקה, י מודד
וואקום  לחץ,

 וסביבה
   

 

 יםמודד 12
 יםחשמלי

   

  

9, 31, 
 י דליפות גזגלא 33

   

 

8, 10, 
13 

ים מזעיק בקרים,
 חיגנים ו

   

  

40 
 יםטטתרמוס

 למקררים
  ותרמוסטופים

   

  
18 

  אביזרים וחלקי

  
   

 

משאבות  21
 וואקום

   

 
קירור  גז מחזור 22

 ואביזרים

  

17, 26, 
40 

 Fan ימנוע
קירור מסחרי ל

  ומיזוג
   

 

14, 16, 
43 

 In-Line מפוחי
,  טנגנציאלים

 אורור ומאיצים
   

 

28, 29, 
30 

  רשת מנועי
 םיאקסיאלי

   

 
מדחסי קירור  27 ,18

 ומזוג אויר
   

 

16, 37 
מחט לגז  ברזי

משאבות +ומים 
  זוגלמיחום 

   

 
 מפסיקי לחץ 18 ,16

   

 

16, 17, 
19 

יניות, מחברים ע
 מתאמים
 ופיטינגים

   

 
אמבט אידוי למי  17

 הפשרה
   

  

9, 21 
מניפולדים 

שעונים ומדי 
 לחץ

   

22 
 משקלים

צילינדרים ו
 למילוי גז

   

16, 19, 
21, 22 

, צינור גז גמיש
 מתאמים

 מחבריםו
   

 

9, 19, 
20 

 עבודה כלי
 לצנרת נחושת

   

 

ארגזי כלים  14
 ם לכליםותיקי

   

 

כלים וציוד  26
 לריתוך

 

משאבות ניקוז  15
  מים למיזוג

   

 
25, 26 

אביזרים 
וחלפים למיזוג 

 אוויר
   

   

31, 32, 
33 

 ניםשמ ,דבקים
ם לאיתור וחומרי

 אטימהדליפות ו
   

   

34, 35 
 ,שטיפה ,יניקו

מרחיק ריח 
 קוטל בקטריותו

   

 

38 
 הפשרה טיימר

ופי חימום וג
 למקררים 

   

 

 Fan ימנוע 38
  מקררל

   

 

 מיםפילטר  37
 למקרר

   

 

35, 37, 
38, 39 

 חלקים למקרר
קוביות  מתקניו

 קרח
   

 
מיבשי נחושת  17

  למקררים 
   

 

34, 37, 
42 

על  מונע אבנית
צינור ואבקת 

  שטיפה
   

 

אביזרים  41
  למייבש כביסה

   

 

יח אביזרים למד 42
  ומכונת כביסה

   

 

 אביזרים לתנור 43
  יםוכריי

   

 

טבלאות עזר  46
  והמרת נתונים

  

  1-2016 ראשונה 2016ת מהדור
 ,אין לעשות בחומר זה שימוש מלבד עיון ,הופק על ידי חברת סופקו אינטרנשיונל בע"מ (להלן סופקו). החומר נכתב, לוקט ונערך על ידי מהנדסי החברה

   שימוש בחומר שבחוברת זו.היגרם משהוא שאחראית לכל נזק לא תהיה  וסופק .מוד אישי. כל שימוש למטרה אחרת חייב באישור סופקויי לקריאה וצורכ

http://www.supco.co.il
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  מזגןה יך את חיומארי נחשולי מתח סופגשקע תקע  מגן
  

 .מאריך את חיי המזגןוכך  התנעה במתח נמוךועבודה מפני  ןגמ »
 .לחיסכון בחשמל ,כיבוי עצמי »
 ,פשוטה התקנת שקע תקע »

 .בשקע כח או בשקע רגיל
 פיקוד והשהייה חכמה. »
 .כ"ס 4עד  ןלמזג »

  

  
  

  נתונים טכניים 
  

 AIR-1  Smart  :שונים דגמים / תכונות
Cool  

Smart 
Air  AIR-P  AIR-P2  AIR-P3  AIR-B  

  כ"ס 4  כ"ס 3.5  כ"ס 3.5  כ"ס 3.5  כ"ס 3.5  כ"ס 2.5  כ"ס 3.5  כושר הפעלת מזגן עד
  √  √  √  √  √  √  √  הגנת ברקים

  √  √  √  √  √  √  √  נחשולי מתח יתר תהגנ
  -  √  √  √  √  √  √  עבודה במתח נמוך תהגנ

  -  √  √  √  √  √  √  דקות השהייה בהפסקה 4
  -  שעות 3√  שעתיים √  -  גלאי נפח  גלאי נפח  -  חשמלכיבוי לחיסכון ב

  -  ידני  ידני  ידני  אוטומטי  אוטומטי  אוטומטי  פיקוד להפעלה וכיבוי
  Amp. 24,000   24,000  24,000  24,000  24,000  24,000  45,000 ספיגת נחשול זרם

  

מטר,  10דק') וכבל  15גלאי נפח (כולל  .משרדים, מפעלים וכוץ למומל חשמלכיבוי עצמי לחיסכון בעם  םהדג* 
  .למזגן לשומרי שבת ניתן לנתק את הגלאי ולהמשיך לפעול רק עם המגן

 

http://www.supco.co.il
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  מק"ט  כ"ס 1/2עד  ממסר התנעה למקרר

  
  ממסר התנעה עם חוטים

  ICG220  כ"ס 1/2עד למדחס 

  

ממסר התנעה אוניברסאלי 
  PROD20  כ"ס 1/2תקע למדחס עד 

  

אוניברסאלי ממסר התנעה 
 כ"ס 1/2עד למדחס תקע 

  + אופ' לחבר קבל התנעה
PO230  

 

 ממסר התנעה אוניברסאלי
   כ"ס 1/2למדחס עד 

   בל התנעהקכולל 
  לחבר קבל עבודה 'אופ +

URSC20  

  

  תקע  OVממסר + 
+ אופ' לחבר קבל התנעה 

  כ"ס 1/2למדחס  
PRO22  

 PRO42  כ"ס 1/4  - 1/3למדחס 
  PRO62  כ"ס 1/6  - 1/5למדחס 
  PRO82  כ"ס 1/12 -1/8למדחס 

  

  RO22  כ"ס OV 1/2 ממסר+
  RO42  כ"ס OV 1/3- 1/4ממסר+
  RO62 כ"ס OV 1/5- 1/6ממסר+
  RO82 כ"ס OV 1/8- 1/12ממסר+

  

+קבל התנעה OVממסר+
  RCO220  כ"ס 1/2למדחס 

+קבל התנעה OVממסר+
  RCO420  כ"ס 1/4 -1/3למדחס 

+קבל התנעה OVממסר+
  RCO620 כ"ס 1/6 -1/5למדחס 

+קבל התנעה OVממסר+
  RCO820 כ"ס 1/12 -1/8למדחס 

 מק"ט כ"ס 5ממסר התנעה למזגן עד 

 

  אוטומטי ממסר 
  SPPE30  עם מתנע מידי

  

  ממסר סופקו מקורי
  SPP  250% משפר התנעה ב

  

  ממסר סופקו מקורי
   SPP5  300% משפר התנעה ב

  ממסר סופקו מקורי
  SPP6  500% משפר התנעה ב

  

  ממסר סופקו מקורי
  SPP7S  600% משפר התנעה ב

מידי  התנעמסר המ
  לשחרור מדחסים

  700% משפר התנעה ב
SPP8E  

  

  30A APR5מתכונן    ממסר מתח

  30A SUPRממסר מתח אוטומטי 

  40A SEPR60ממסר מתח אוטומטי 

  מק"ט 40Aמסר התנעה חזק במיוחד, מגע מ

 

ממסר התנעה אוניברסאלי 
  קירור מסחרי למדחס

ממסר כולל   כ"ס 1/2 עלמ
  130mfdקבל התנעה מתח ו

  ר קבל עבודהוביאופציה לח+

 
USR  

  
  כ"ס 1 -5  ןלמזגסר ממ

  108-130mfd  HT70קבל +ממסר 

  189-227mfd  HT80קבל +ממסר 

  233-280mfd  HT90 +קבללמנורופ 

  270-324mfd  HT100קבל +ממסר 

  מק"ט  וברקים טיימר והגנות נחשולי מתח

  

  TD69i  טיימר טורי, השהיה בהפעלה

  TD73i  טיימר טורי, השהיה בהפסקה

  

  מגן תלת פאזי 
סדר פאזות  חוסר פאזה,

  .ואי איזון בין פאזות
כיוון אי איזון והשהיית כניסה 

  "0אין צורך לחבר "

TPMPUi  

 

מגן ו שבת למקרר פיקוד
 מתריע לפני עבודה והשהיה
בשבת, מצב שבת/ יום חול  

, הגנת מתח קופסת פיקוד+ 
 24,000A יםמגן ברקו נמוך

  באישור מכון הלפרין והבד"צ

 
SHABAT 

PRO 

 

 כ"ס 4עד  למזגןמגן ברקים 
 AIRB  ללא השהייה

 כ"ס 3.5עד  למזגןמגן ברק 
  AIR1 השהייה דקות 4+  

 

   כ"ס 3.5עד  למזגןמגן ברק 
 Start Stop  AIRPהשהייה  דקות 4

ייה, מגן ברק למזגן, השה
 AIRP2/3/8  שעות 2/3/8 יאחר 'אוט כיבוי

 על הטיחכ"ס,  3.5מגן ברק והשהייה עם   ןקופסאת הפעלה למזג

 

 Start Stop AIR3Pלמזגן עם  פיקוד
 AIR3P2  אחרי שעתייםכיבוי ו הפעלה
 AIR3P4 שעות 4אחרי כיבוי ו הפעלה
 AIR3P8 שעות 8אחרי כיבוי ו הפעלה

 

 מגן ברק
והשהייה 

 כ"ס 3.5
 קעבלי ש

 

 Start Stop AIR4Pלמזגן עם  פיקוד
 AIR4P2  אחרי שעתייםכיבוי ו הפעלה
 AIR4P4 שעות 4אחרי כיבוי ו הפעלה
 AIR4P8 שעות 8אחרי כיבוי ו הפעלה

 בגבס - Gבקיר,  - W הוסף: לזיווד מיוחד 

 

בחשמל  לחיסכוןפיקוד וגלאי 
דק'  15כיבוי אוטומטי לאחר 

 (ללא לחצנים) נוכחות באין
AIR3S15 

 AIR4S15  כנ"ל ללא שקע כוח למזגן
 בגבס - Gבקיר,  - W הוסף: לזיווד מיוחד 

  

AIR3B / ALBARAK3  
 מגן ברקים למזגן על הטיח בשקע הפעלה
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  חדש!
  מגן ברקים כולל השהייה
  ונורת ביקורת להארקה!

                

o ונחשולי מתח יתר ברשת החשמל מגן מפני הפרעות 
o  מומלץ להתקנה ע"י חברת החשמל וחברות השירות  

  
   , הכרחי לפינוי נחשולי מתח,לתקינות המגן והימצאות הארקה ביקורת - נורה צהובה

  ס והארקה בשקע למניעת התחשמלות. ביקורת סדר החיבור של פאזה אפו

  ורצופה מפני נחשולי מתח יתר ומפני תקלות במתח נמוך.  פעילה הגנה -   נורה ירוקה

  דקות ע"י ניתוק מתח פיזי באמצעות ממסר  4 למשך השהיית פעולה -  נורה אדומה
   180V -אמפר במצבים של הבהובי מתח, תקלות ברשת החשמל, במתח נמוך מ 16

  התנעה במתח נמוך.עבודה ושהייה מפני והגנת ה
  

  

o נחשול מתח עד  ספיגתV10,000 24,000 זרם עדו Amp. 
o  3,600כושר מיתוג joules/sec., IL16A max. 1.5 H.P.  
o מתח הפעלה Uc 250V~, 50Hz  
o   דקות 3 – 5זמן השהייה  
o כולל הגנה תרמית 
o  מתח הגנהUoc 10kV, Up 1.3kV  8/20(נחשול מרביµS(  
o 1,000חותית במכון התקנים בקצר של נבדק בטי Amp. 
o  10צריכת זרםmA מרבי בהפעלה  
o  סוגי הגנת מתח יתרL-N, N-E, E-L 
o SPD, TN, T3 , IP2X, 2 ports, In Door 
o   70°+טמפ' פעולהC  10-עד  
o   117.3מידות x 66.5 x 29.3 מ"מ 

  

 
   דגמים:

PIP  - כ"ס. 2מקפיא ומזגן עד  ,למקרר  

 TECH- ציוד אלקטרוני, מסך לLCD .ומחשב  

WASH  - כונת כביסה ומיבש.ממדיח, ל  

HOT  - עבד מזון.ומ יקרוגלמ תנור,ל  

PRO - ס"מ. 30באורך  כללי למכשירים חשמליים, כולל כבל תקע  

  דגמים חדשים:

SHABBAT PRO -  ,באישור  .בפתיחת דלת המקרר חילול שבת פיקוד למניעתומגן למקרר  

SMART COOL15 -  באין תנועה לחיסכון בחשמל מכשירים חשמליים, כולל גלאי נפחלמגן. 
       

יתר  וזרםנחשולי מתח  61643ת.י. 
  בתי שקע ותקע 1.01חלק  32ת.י. 

  VDE 0675 Part 6התקן הגרמני  
 IEC 61643-11-2011תקן הבינ"ל 

 

http://www.supco.co.il
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13:50 123.4C  ̂ -34.5Cv 123.4C  ̂123.4C  ̂
13:40 123.4C  ̂ -34.5Cv 123.4C  ̂123.4C  ̂
13:30 123.4C  ̂ -34.5Cv 123.4C  ̂123.4C  ̂
13:20 123.4C  ̂ -34.5Cv 123.4C  ̂123.4C  ̂
13:10 123.4C  ̂ -34.5Cv 123.4C  ̂123.4C  ̂
13:00 123.4C  ̂ -34.5Cv 123.4C  ̂123.4C  ̂
12:50 123.4C  ̂ -34.5Cv 123.4C  ̂123.4C  ̂
12:40 123.4C  ̂ -34.5Cv 123.4C  ̂123.4C  ̂
12:30 123.4C  ̂ -34.5Cv 123.4C  ̂123.4C  ̂
12:20 123.4C  ̂ -34.5Cv 123.4C  ̂123.4C  ̂
12:10 123.4C  ̂ -34.5Cv 123.4C  ̂123.4C  ̂
12:00 123.4C  ̂ -34.5Cv 123.4C  ̂123.4C  ̂
          TEMP1   TEMP2  TEMP3  TEMP4 
SUPER1234567 31/12/09 EVERY 10 MIN 
 

   

חדרי קירור, אוגר נתונים חצי שנה, מזעיק בעליה וירידה 4מודד טמפרטורה ולחות עד   
 

SMS   ב והתראות באינטרנט הסלולארי לצפיי חבר מתאםאפשרות ל
 .מגע יבש ילחות ומצב ,כניסות למדידה, אגירה, רישום והדפסת טמפרטורה 4עד  •
 ונים בזמן אמת.בקרה, אגירת נתונים לזיכרון, אזעקה, התראה והדפסת נת •
 .דקהכל  של בקפיצות דקות 120 עד 1 -משניות או  30כל : הדגימ קצב כיוון •
 .דקות) 0-120אזעקת מקסימום ומינימום לכל כניסה כולל כיוון זמני השהייה ( •
 .בחזית מקשים שישה י"ע נשלטות ההפעלה הגדרותכל הכיוונים ו •
 .9Vעי סוללה  זיכרוןב שנמדדו קריאותוה ההגדרות כל יםשמרנ חשמל בהפסקת •
   .הכניסות כולל אזעקות 4של כל  הדפסה גרפי או טקסט. ,בנפרד ערוץ ת כלהדפס •
 סיכומים, והודעות עזרה. ,חתך זמן, תקציר :לפירציפה או על פי דרישה  הדפסה •
 .+ איפוס בחתימת זמן כפתור בלחיצתלכל ערוץ  ומקסימום מינימום נתוני תצוגת •
 .מיוחדת בתוכנה שימוש ללא RS232 יציאת דרך למחשב נתונים ייצוא •
 .או תקול מנותק גשש, נייר גמר, חלשה סוללה, טמפרטורה חריגות: התרעות •
 .במכשיר אזעקה+ צופר  חיצונית אזעקה להפעלת .N.O. 0.5 Amp אזעקה מגע •
 .אזעקהה מצב, ערך נמדד, שעה, תאריך), 5( חישןשם ), 13( מכשיר שם הדפסת •
 .יםטרמ 30 כ"סה עד להארכהנים נית. יםמטר 10 אורךב יםרגשמסופק עם  •
 .1291מאושר לתקן הובלה בקירורק"ג,  1.8מ"מ, משקל:  209x135x69מידות:  •

 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       EN12830   
 

  מטר 10ל, גשש כלו במכשיר זיכרון אפשרויות מדידה מתח כניסה דגם מכשיר

VLT4-12 I 12Vac/dc  ערוצים של 4עד  
 טמפרטורה או מפסק
 בכל תמהיל או סדר

דגימות של  16,200
טמפרטורה בכל 

 הערוצים 4אחד מ 

1 “VLT PROBE” 
 (למדידת טמפרטורה)   
1 “VLS CABLE” 
 (On/Off חיבור למגע) 

VLT4-230 I 230 Vac 

VLTH-12 I 12Vac/dc טמפ' לחות ומפסק   
 2 ערוצים ע"י 4ו א

 רגשי טמפ' ולחות

דגימות של  16,200
טמפרטורה או לחות 
 בכל אחד מהערוצים

1 “VLTH PROBE” 
 (למדידת טמפ' ולחות)   
1 “VLS CABLE” 
   (On/Off חיבור למגע) 

VLTH-230 I 230Vac 

  ללא עיבוי,  to 95% RH 0:, עם סוללת ליתיום. בלחות65°C+/18°-: טמפ' עבודה של המכשיר
  

 ערוצים) 4ניתן לחבר למכשיר רגשים נוספים מהטבלה הנ"ל (סה"כ עד 
להזמנה םאביזרים אופציונאליי  זמן תגובה חזרתיות דיוק רזולוציה תחום המדידה דגם רגש  

VLT PROBE 
  רמט 40 ,2גליל נייר תרמי " VLPAPER   'שנ  130°C 0,1°C ± 0,3°C ± 0,1°C 5 - 30+ / 40°- טמפרטורה

 VLWCASE  מים + מנעולל אטומהקופסא 

VLTH PROBE 
 טמפרטורה ולחות

-40° / +85°C 0,1°C ± 0,5°C ± 0,1°C 5 – 30 שנ'   VLSK  מרחוק אזעקה חוטימשתיק 
 CABLE33H  מטר 10מאריך לרגש באורך  

10.0 / 89.9% RH 0,1 %RH ± 2 %RH ± 0,1 %RH 6 - 10  שנ'   CABLE66H מטר 20ך לרגש באורך מארי 
0.1-9.9 / 90-100% 0,1 %RH ± 4 %RH ± 0,5 %RH  VPR 24מ  ממיר מתחV 12 לV 

VLS CABLE 
On/Off למגע 

   On/Off – (0/1) יבש  מגע ה שלמזהה פתיחה וסגיר
 חייגן אוטומטי, משמיע הודעה ADTA  שניה  1  ע"י ממסר נוסף רמשמש לבקרת מצב דלתות ופעולת יח' קירו

 VLCEL משדר נתונים לאינטרנט 
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VLCELL (אופציונאלי) 
 משדר נתונים סלולארי
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  מק"ט VLT ולחות 'טמפ מירשאביזרים ל

  

  VLT4ל  'גש טמפר
   6.35x35mmגשש:

-40/+130C, 10 מטר  
VLT PROBE  

-40/+130C, 20 מטר  VLT PROBE 
20  

  

  ולחות  'גש טמפר
  טרמ VLTH ,10ל 
   13x119mmגש:ר

-40/+85C,100%RH  

VLTH 
PROBE  

  ולחות  'גש טמפר
  טרמ VLTH ,25ל 

VLTH 
PROBE 25  

  

 אינדיקציה למצב שרג
 /ממסר/מפסקיבש געמ
טר, מ VLT4/H ,10 ל

  בין צהוב לשחורחבר 

VLS CABLE  

  

 VLT4/H מאריך לרגש
   CABLE 33H  מטר 10באורך 

 VLT4/Hרגש למאריך 
   CABLE 66H  מטר 20באורך 

  

להורדת  RS232  כבל
נתונים מרשם למחשב 

  מטר 1.8באורך 
CABLE RS   

 
כבל חיבור מתח לרשם 

 CRCPW  פלג +טר מ1.5 ,ברכב

 

להורדת מתאם כבל 
ה מיציאנתונים למחשב 

 USBל  RS232 טורית
  מטר 1.8 תוכנה וכבל

USBS 

  

 "2רמי ברוחב נייר ת
 מטר 40אורך  ,לרשם

  דגימות) 10,000(ל 
VLPAPER  

  
שנאי לרשם אוגר 

VAC 1.5A 230/12   VL220   

  

 רכב לממיר מתח 
  12Vdc ל  24Vdcמ

1.25A  
VPR  

  

  קופסא אטומה לגשם,
25x25  ,מכסה ס"מ

  IP65  שקוף עם צירים
  ואוזניים לתליה מנעול

VLWPCASE  

  

מתאם סלולארי לרשם 
רפים גלצפייה ב אוגר

+  אינטרנטבודוחות 
 SMSות אהתרל אופצ'

  GPSמהירות ומיקום 

VLCEL  

SIM  +* 
SIM,  חודשי לניתור מנוי

  VLSIMPAK  למיי ותאהתרו טיאינטרנ

200 S.M.S.   'ותאתרה 200חבSMS  VLSMS200  

SIM+*+S.M.S.  ודשי+חמנוי SMS 200   VLSIM200  

  

  תעודת
 לרגש כיול

  טמפרטורה

ות סופקו, היצרןבמעבד  ZVLTCIYUL  

  ZCIYUL אצל הלקוח

  מק"ט ולחות 'טמפ ומזעיק רשם אוגר

  

   טמפרטורה רשם אוגר
, ערוצים 4עד ומזעיק 

גש טמפ' ר 1: עםמסופק 
קריאות  16,300זיכרון: 
  130ºC+/40- .לערוץ

VLT4 230i  

  

   לחותוטמפ' רשם אוגר 
כולל , ערוצים 4עד מזעיק 

. לחותרטורה גש טמפר 1
 .קריאות לכל ערוץ 16,300

-40/+85C, 0/100%RH  

VLTH 230i  

  מק"ט טמפרטורה, לחות ולחץ מירש

  

  אלקטרוני  'רשם טמפ
   מטר 4.5מחט גש ר

  שעות, 24, 6נייר: 
  יום 31, 7

-40/+50ºC  

CR87B220C 

  

מחט גש ור 'רשם טמפ
   מטר 4.5אורך J מסוג 

-40/+50ºC  
CR87J220C 

  רטורה גבוההרשם טמפ
 מטר 4.5, חיצוני Jגש ר

0/+500ºC  
CR87HT220C  

  

  ,גש חיצונילחץ, ררשם 
0/+500PSI, 1/4"NPT  CR87P 220 

  ,גש חיצונילחץ, ררשם 
0/+35BAR, 1/4"NPT  CR87PB220 

 

 מתח יהופעת ארוערשם 
24-270Vac/180Vdc  

  ,Lux 1900 – 18 אור
  db 114 – 40 וקול 

מציג זמן הארוע או בין 
  ארועיםהארועים או מס' 

CR87E220 

  

ניירות  60חבילת 
 "6לרשם בקוטר 

  במגוון דגמים ותחומים

  

  ירשם אוניברסאל
  טמפ. לחות, לחץ, מתח

גע אזעקה, ערוצים, מ 2
מזהה  230Vמקס. מיני. 

רגשים אוטומטית. 
  שעות 48סוללות גיבוי ל 

  בנפרד "KT"הזמן רגש 

CR4 220 

  

 CR4רגש טמפ' ולחות ל 
  מטר 1.8בגוף אחד, 

-40/+55C,100%RH  
KTH 

  
  CR4רגש טמפ' כפול ל 

-40/+55C ,1.8 מטר  KTT 

  

  CR4ל  רגש טמפ' ולחץ
 NPT "1/4חיבור 

35 BAR, -40/+55C  
KTP 

  
  CR4ל   2Xרגש לחץ 

 BAR ,1/4"  KPP 35חיבורי 
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  מק"ט דיגיטאלי וואקום מד

  

  מזעיק ימד ואקום דיגיטאל
  צג צבעוני סופר מדויק.

ברמת  ,ניתן להבחין בדליפה
  הניקיון ותהליך ייבוש הלחות

 לחיבור בטור. 1/4"חיבורי  2

 
VG640D 

בוואקום מקלט מזעיק ורוטט 
עם  VG640לסדרת  הרצוי

  מטר 120עד תפס לחגורה 
R100 

   

  מזעיק ילמד ואקום דיגיטא
  י סופר מדויקצבעונצג עומד, 

ניתן להבחין בדליפה וברמת 
. המערכתמ סילוק הלחות

 .אחד אנכי 1/4חיבור "כולל 

VG640 

  זעיקמ VG640מד ואקום 
   R100רוטט ו קולי קלט+מ

 אשר מזעיק בוואקום הרצוי

 
VG640T 

    

מספרי  ימד ואקום דיגיטאל
  סוגי יחידות 7ב  מודד, מדויק
רמת ובלהבחין בדליפה ניתן 

   המערכת.מ סילוק הלחות
  .לחיבור בטור 1/4"חיבורי  2

VG64  

  עומד ימד ואקום דיגיטאל
 VG64S  אנכי אחד. 1/4חיבור " כולל

  

  םימד ואקום לד
  

  וואקום לא תקין -אדום 
  וואקום תקין - ירוק 

  יןמצווואקום  - צהוב 

VG60  

  
  בושינג לחיבור מחבר

  VGC  מד וואקום למשאבה

  מק"ט לחץ דיגיטאלימד 

  

-14.7/+25 PSI, 1/8NPT 
PSI, InHg, Kg/cm, Atm DPG25V  

-14/+100 PSI, 1/8NPT 
PSI, BAR, Kg/cm, Atm  DPG100  

-14/+1000 PSI, 1/8NPT 
PSI, BAR  DPG1000  

  

  מד לחץ הפרשי
  מנומטר דיגיטאלי

  PSI, ± 55 InH2O 2 ±ל 
כניסות למדידה והשוואת  2

  PSI 10עד מוכים נ ציםלח
 InH2O, PSI, Mbar, 

kPa, inHg, mmHg 

DDM55  

  מק"ט ראקפילצינור וגז לחץ  טמפ' ימחשב

  

 חשבמה מד טמפ' לצינור
  .לחץ הגז שבו אתומציג 

   "1-1/8~"3/8 לצינור
  קירור סוגי גז 64 למתאים 

-5º/+70ºC ±1ºC  

 
TPC8000 

 

  מחשב לחץ גז בצנרת 
  פיזית. מבלי להתחבר

 סוג הגז במערכת לפי
  הצינור. והטמפרטורה של

  .קירור גזסוגי  66מתאים ל 

RPT61 

  

   םמחשב צינורות קפילאריי
  ת מערכת קירורלתכנון ובניי

ממיר מקוטר לקוטר וממליץ 
 על האורך החדש

CTC3 

  מק"ט גז קירורלמאתר דליפות 

 

 יםגזכל הגלאי דליפות ל
 R410A, R1234yf  כולל
  במזוודה  גרם לשנה 1.4
 שנים 10חם ל  אלק' רגש
 LCD, צג LED+UVפנס 

גז לבדיקת תקינות מיכל 
  AA סוללות 4

 
 
REFLOCATOR 

 

  A410כולל  גלאי דליפות
  גרם לשנה אוטומטי 3

  ,סוללות במזוודה +
  ותפס לחגורה יםרגש 2

STARTEK 

 
 ES02 לגלאי זוג רגשים

 

  R600לגז דליק  גלאי
  גרם לשנה אוטומטי 3

  ,במזוודה + סוללות
 רגשים ותפס לחגורה 2

 
 

STARTEK-C 

   

לשנה  גרם 7
  רגשים 2+ מזוודהב

LD2 
לשנה  גרם 3

   רגשים 2+ מזוודהב
LD3 

 LDXP2 רגשים לגלאי 3

 

 הבמזווד גרם לשנה 7
 LDK2  רגשים R410A +2כולל 

 הגרם לשנה במזווד 3
 LDK3 רגשים R410A +2כולל 

  

  ות גלאי דליפ
  גרם לשנה 15

  R410Aכולל  בנרתיק
LDK10 

  

מבער לגילוי גז הלוגני עם 
. צינור ללא מיכל פרופאן
צבע הלהבה משתנה 

  בנוכחות גז קירור

R16840-01 
  

 

מבערגלאי לנוספת פחית   R16848  

  

  לדים  30ורגיל,  UVפנס 
 רב עוצמה ,לדים בהירים 18

כחול,  UV 6מהבהב,  /קבוע
 ע לייזר + מצפן מצביירוק,  6

 
FL6N1 

  
 UVGLASSES  בנרתיק UVמשקפי 

  
  UVמשקפים + פנס 

 UVL200 35בעמ' נוסף  UVחומר 

 

דליפות  הגלצבע אדום מ
נראה  מינראליגז עם שמן ל

  מ"לUV ,118ם ב גבעין ו
HS20004 
(TRACE) 

    

דליפות מגלה צבע אדום 
נראה  סינטטיגז עם שמן ל

  מ"לUV ,118ם ב גבעין ו
HS21004 
(TRACE2) 

 HS21016  מ"ל 475כנ"ל  אדום צבע

 

 1/4חיבורי " מ"ל,60מיכל 
דרך תוספים הזרקת ל

  הלחץ נמוך
HSINJ002 
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  מק"ט  , לחץ וזרםנתונים טמפ' לחות אוגרי

 

 USB חד פעמי אוגר טמפ'
אזעקה חיווי ,  PDFדוחמפיק 

  הפעלה/הפסקה לחצן 
-30/+70°C ±0.5°C  

  קריאות 8,192זיכרון 

 
SL100 

  

לד חיווי 
אזעקה 
תוכנה 

וכבל 
USB  

  85°C+/40-אוגר טמפ' 
 SL300T  קריאות 43,344זיכרון 

  אוגר טמפ' ולחות
 SL300TH קריאות 21,672ון זיכר

  עם צג יםאוגר
 Max. Min. Alarm 
שעון, תוכנה וכבל 

   USBחיבור 

  

  70°C±0.5+/20-אוגר טמפ' 
 SL500T  43,344רגש פנימי, זיכרון 

  80°C±0.5+/40-אוגר טמפ' 
 SL500XT  43,344זיכרון ', מ1.8 רגש

  1300°C+/250-אוגר טמפ' 
  מסוג לרגש טרמוקפל חיצוני

J, K, T, R, S  . '32,638ז  
    K:-20/+200°C רגשכולל 

SL500TC 

  אוגר טמפ' לחות ונקודת טל
-20/+70°C±0.5, 0-99%  

  21,672רגש פנימי, זיכרון 
SL500TH 

 

  מתח וזרםאוגר 
600Vac, 300A  

  ותוכנה USBצג גרפי, כבל 
 דגימות לכל ערוץ 10,750

DVCV  

  

  65°C+/10-אוגר טמפ' ולחות 
  ותוכנה USBל צג גרפי, כב

 דגימות לכל ערוץ 21,672
DVTH  

  

  ערוצים 4אוגר טמפרטורה 
  65°C+/10-פנימי  1

  מ'70°C ,4.6+/40-חיצוניים  3
  ותוכנה USBצג גרפי, כבל 

 דגימות לכל ערוץ 21,760

DVT4 

  
  דגימות לערוץ 10,750

  LogiT אוגר טמפרטורה 
  מטר 1.8גשש פנימי + חיצוני, 

-40° ÷ 55°C 
LT2  

  LogiTוגר טמפרטורה א
   65°C ÷ 40°-גשש פנימי 

 J, K, T, R, Sוחיבור חיצוני ל: 
LTC  

   LogiTאוגר טמפרטורה ולחות 
  משולב גשש פנימיע"י 

-40° ÷ 65°C, 0÷100%RH 
LTH 

  LogiTאוגר טמפרטורה 
  מטר 1.8גששים חיצונים,  2

-46° ÷ 150°C 
LTT  

  

 LogiT ולחץ אוגר טמפרטורה
  מטר 1.8יצונים, גששים ח 2

0 ÷ 500PSI,  -40° ÷ 65°C 
LPT  

0 ÷1000PSI,  -40°÷ 65°C  LPT1000 

  

  LogiT אוגר מתח וזרם חד פאזי
500V~, 300A~ 

 דגימות לכל ערוץ 10,750
LCV 

  

  mA0-40 LogiT םאוגר נתוני
  L420 + התאמת יחידות המדידה

   
 USB מתאם תקשורתותוכנה 

 LogiT  LLSU  אוגרילכל סדרת 

  מק"ט CO2 רעש, לחות, ,טמפ'ספיקה, מד 
, מהירות ,CFMמד ספיקה 

  טמפרטורה, לחות ואור
  CFM±3% 1,900,000 ספיקה
 50C, ±1.2C+/0פנימי:  טמפ'

 95%RH ±4%÷10:  לחות
  Lux ±5% 20,000÷0: אור

  ללא גשש  חיצוני Kחיבור לטמפ' 
-100/+1300C, ±1%+1C 

DAVM 

  

  ,CFMמד ספיקה 
  ה, לחות, אור ורעשטמפרטור

  CFM ±3% 0.1/100: ספיקה
  60C, ±1.5C+/10-: טמפ'

 80%RH, ±3%÷20: לחות  
 80%RH ±5%< ,20>: לחות

 Lux 50,000÷0:  אור
 IEC651לפי  db 130÷30: רעש

EM5 

 

  טמפ'מהירות אוויר ומד 
m/s, km/h, fpm, mph, kts 

 (Beaufort)ביופורט  מדדולפי 
  m/s 0.4/20:מהירות אוויר
  50°C+/10-: טמפרטורה

 0.1m/s,1fpm,0.1°C רזולוציה
Data Hold, Max & Min,   

  (כלול) 3x1.5V AAAסוללות: 

EM20 

 

  אופטי מד סיבובים
100 \ 30,000 RPM 

1.7 \ 500 RPS  
  לפי כנפיים/ מדבקת מחזיר אור
Hold, Max & Min, Auto off 

  גר' 180ס"מ,  12x6x3מידות: 
  כלול)( 3x1.5V AAAסוללות: 

  הרצועוכיסוי רגש  ,מזוודהב

EM30 

 

  מד רעש
IEC651/ANSI S1.4 Type2 

 8KHz, weight A \31.5תדר: 
    120dB ±1.5dB~30תחום:

  0.8S י', דיג0.3S ףתגובה: גר
אוטומטי או ידני  ,םמיתחו 4

30~60, 50~80, 70~100, 
90~120dB 

Hold, Max & Min, Auto off   
  ר'ג150ס"מ,  15.6x6x3מידות: 

  (כלול) 3x1.5V AAAסוללות: 
  מתאם לחצובהו הרצוע ,מזוודה

EM80 

  

   נייח לחותו' טמפ CO2 גלאי
  אזעקה/ הפע' אוורור+מגע 
 60C ±0.6C+/10-: טמפ'
 10/90%RH ±3%: לחות

IAQ50  

  

   נייד לחותו' טמפ CO2 גלאי
  מזעיק +נקודת טל במזוודה

 60C ±0.6C+/10-: טמפ'
  10/90%RH ±3%: לחות

IAQ55  
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 מק"ט אקדחי לייזר ומודדי טמפרטורה

  

  ס אינפרא' כימד טמפ
  1:1יחס אופטי 

-33°/+220C, ±2C/ ±2%  
PIT1 

 

  ' כיס אינפרא לייזרטמפ
  1:6יחס אופטי 

-20°/+270C, ±3C/ ±1.5%  
PIT6L  

     

  ' אינפרא לייזר דוקרןטמפ
  1:6יחס אופטי 

-20°/+270C, ±3C/ ±1.5%  
  צג כפול מואר, כיבוי עצמי

LIT6P  

  

  אינפרא לייזראקדח טמפ' 
  1:11יחס אופטי  

-60/+500C, ±1C/ ±1%  
  מיני/ מקס/ הפרש ולייזר.

 K" Type" חיצונירגש  +
  250C+/20-לתחום 

LIT11TC  

   

  ערוצים 2מד טמפ' 
 Hold /ΔTמיני/ מקס/ 

   1300°C+/200-לתחום 
  K" Type" שירג 2 פיםמצור

  510C+/20- לתחוםס"מ,  91

EM60  

 
 

  ערוצים 2מד טמפ' 
   Hold /ΔTמיני/ מקס/ 

K  1300°+/200-לתחוםC   
  300°C+/50- 1:2 אינפרא

  510C+/20- ל  Kמצורף רגש

EM90  

  
  מאוד מדויקמגע  'מד טמפ

-40° / +93°C  ±0.1°C  PT100C 

-40° / +120°C  ±1.0°C  PT100HC 

 
  דיגיטאלי לכיס טמפ' דוקרן

-50° / +270°C  EM02  

  

 105°C  ST07+ / 18°-רן חוגה דוק

 70°C  ST08+ / 40°-דוקרן חוגה  

  
  דיגיטאלי לכיס טמפ' דוקרן

-40° / +200°C  ST09 

 
  דיגיטאלי טמפ'דוקרן 

 -45° / +200°C ST10 

  

  גליקולנוזל ' חוגה בטמפ וקרןד
130 x Ø38 mm מ"ס  
-40°/+15°C  

ST123631  

 
  סולארי דיגיטאלי דוקרן טמפ'

-20° /  +80°C  ±1oC  
-50° / +150°C ±2oC  

WT5  

   

  + רגש דוקרן מד טמפ' 
  ני./ מקס. ואזעקהמי

-50° /+300°C  
WT2 

 מק"ט דיגיטלילייזר  קחמד מר

 

שטח ונפח מרחק, מד 
 מדויקדיגיטלי לייזר 

 מ"מ 2דיוק מטר,  40 עד 
  צג מואר, פאוץ וסוללות

 
VAH40 

 מק"ט K" Type" י טמפרטורהרגש

  

K"" 1'250°+/50°- מC  VA3408  

K"" 510°+/40°- למזוןC  TPFDA  

  

K""1.4 '250°+/50°- מC 
 VA3411 מ"מ 3ס"מ, קוטר  7.5מוט 

K""1.4'400°+/100°- מC 
 VA3421 מ"מ 3ס"מ, קוטר 14.5מוט 

  

   K""  -100°/+400°Cרגש 
 מוט, ס"מ 70כבל מסוכך 

 מ"מ5ס"מ, קוטר 20 ניוסטה
 M8והברגה 

VA3423  

 
K"" 130°+/30°- צינורלC  

Ø 6 - 40mm   VA3431  נפתח לקוטר

  

 K" Type" ש טמפרטורהרג
  900°C+/50°- למשטח

  ס"מ10, מוט ס"מ12ידית 
VA3413  

 מק"ט טמפרטורה תדימדל שעונים וצגים

 

 30°C ST03+ / 30°-לקירור  

צג נירוסטה וזכוכית חסינת חום 
 315°C  ST04+ /38°+לתנורים 

  
  27°C ST06 /TR6+/40°-יא למקרר/מקפ

 

  40°C+ / 40°-שעון טמפ'  
  STP60  מ' 1.5מ"מ, קפילר  60קוטר 

  40°C+ / 40°-שעון טמפ'  
 STP80  מ' 1.5מ"מ, קפילר  80קוטר 

  40°C+ / 40°-שעון טמפ'  
 STP100  מ'  1.5מ"מ, קפילר  100קוטר 

 

  40°C+ / 40°-שעון טמפ'  
 STM80  מ' 1.5מ"מ, קפילר  80קוטר 

  40°C+ / 40°-שעון טמפ'  
 STM100  מטר 1מ"מ, קפילר  100קוטר 

 

  70°C+ / 50°-שעון טמפ'  
  דיגיטאלי, סולארי לפאנל

  מ'  1.5מ"מ, רגש  50קוטר 
  שנ' 10זמן תגובה 

SSDF20  

 

סולארי עם צג לפנל  'מד טמפ
59.526X מטר1 מ"מ, רגש  

-20° / +80°C ±1oC 
DST30 

  
  מטר1צוני רגש חי 'מד טמפ

-50° / +70°C ±1oC ST1 

  
  V1.5רגש חיצוני  'מד טמפ

 TPM10  'מ70°C ±1oC 1+/50°-לפנל 

  

   NTC,12Vרגש  'טמפ מד
 70°C ±1oC  TPM100+/50°-לפנל 
 NTC  220Vרגשי  2 צג טמפ
 70°C ±1oC  TPM220C+/50°-לפנל 

  
  שעון/חיצוני/פנימימד טמפ' 

-50°/+70°C ±1oC ST2 

  

  צג כפול 'טמפמד 
 50C ±1oC+/30°-פנימי 

  'מ70C ±1oC 1+/50°-חיצוני 
DT1 
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 מק"ט טמפרטורה ולחותצג 

  

 לחות, צונייחפנימי/מד טמפ' 
 ונוחות שעון מעורר מיני/ מקס

  70C ±1oC+/50-חיצוני  טמפ'
  RH±5%20/99% פנימי לחות

DT2 

  

  50C ±1oC+/30-פנימי  טמפ'
  70C ±1oC+/50-חיצוני  טמפ'
  RH±5%20/99% פנימי לחות

  ונוחות מיני/ מקס
DT3 

 

  50C ±1oC+/30-פנימי  טמפ'
  70C ±1oC+/50-חיצוני  טמפ'
  RH±5%20/99% פנימי לחות

  ונוחות שעון מעורר מיני/ מקס

BT3  

  

  ונוחות שעון ,לחות 'מד טמפ
  שורות, רגש פנימי 3צג גדול 

  מיני. מקסי. ומזעיק
0/+50C ±1oC, 10/90%RH  

THC120 

 מק"ט ד טמפרטורה ולחותמ

  
  מד טמפ' ולחות דיגיטאלי לכיס

-50° /+70°C, Min. Max.  THP2 

 

   ונקודת טל לחות 'מד טמפ
  50°C ±1.0°C+/10°-: 'טמפ

  100%RH / 0%לחות: 
  ±3%RH 95%~5 לחות דיוק

Hold, Min, Max, Average  
  גר' 180ס"מ,  12x6x3מידות: 

  (כלול) 3x1.5V AAAסוללות: 

EM10 

  

  מד טמפרטורה, לחות
  ונקודת טל נייד + נרתיק

  

-30°/ +100°C ±0.8oC  
@25°C ±0.5oC 

20%-80% ±2% RH  
0-20%,80-100%±2.5%RH  

DSP1000 

 מק"ט בקר לחות ללא צג

 

  20-90%בקר לחות 
  + מגע  רגש פנימי

  150Wמנועים עד הפעלת ל
 

HUMIS 

 מק"ט  מיבש לחות ממערכת גז ומונע קפיאה

 

משחרר  ,תוסף לגז הקירור
דק'.  5קפיאות במערכת ב 

   הזרק מצד הלחץ הנמוך.
  .במערכת ביחס לגז 1/8 כ

את הלחות  תכימימיבש 
סוגי הגז לכל ממערכת. 

 במערכות הקירור ןשמהו
 או משקעים ללא כתמים

  עוזר למנוע חומציותו

 
HS17002 

מ"ל  60 של ליכמ
 וצינור שרות
HS17022 

 ים שלכלימ 2
 כ"א מ"ל 60

 ללא צינור
  מק"ט  נוזליםלחומציות וטמפ'  דמ

    

  ' לנוזליםטמפו חומציות מד
0/+50°C ±1oC, 0/14pH  

 חומציות לכיול אבקה עם 
  נקודות 3 - ב, אוטומטי

  מזוודהב סוללות כולל

 
VAT1010  

  מק"ט  ים חשמלייםדדמו

  

  ורציפות + קבלים רב מודד דק
600Vac 400mA 100mF  M320  

   

  רב מודד + מד טמפ'
750V~, 1000Vdc, 10Adc  

2MΩ, -20/+1370oC  
DM10T 

 
 90-1000Vacעט מזהה מתח 

   ומצפצף באדום מאיר ,ללא מגע
 2xAAAמופעל סוללות 

VDL1000  

 

 TRMSרב מודד מקצועי 
  תדרו , מד טמפ'מד קבלים

1000V~, 1000Vdc, 40MΩ 
10A~, 10Adc, 1,000 mfd 

CAT3 1000V, CAT4 600V 
  יקתסוללות ונר מתלה מגנטי,

MM2000 

  

  עם הדק מגנטי  מד קבלים
0.01-10,000 mfd, ±5% MFD10 

  מד פריצה, לדים מגר
 500V M500 בודק פריצת בידוד ב 

  

  מד פריצה, סיפרתי מגר
  250V, 500V, 1000V בודק ב

 750Vacעד  מד מתחו
M1000D 

  

רב מודד, מד זרם צבת  
750Vac, 1000Aac 
1000Vdc, 2000Ω 

CAT II 500V   הגנת בידוד
נשיאהלל נרתיק כו  

EM266  

  

750V~, 1000A~, 2000Ω 
CAT2 1000V, CAT3 600V 

 ותנרתיק וסולל +מד טמפ'

 
EM310  

700V~, 1000A~, 40MΩ, Hz 
40mfd, Hold, Auto Range 

נרתיקו קבלים טמפ' + מד+   
VA311 

  

  רב מודד, מד זרם צבת
 600Vac, 400Aac, 40MΩ 

Hz, Hold, Auto Range  
  נרתיקו קבלים טמפ' + מד+ 

100mfd, -5/+1300oC 

CPH100 

 

 TRMSרב מודד  צבת מד זרם
  מזהה מחח ללא מגע  ,+קבלים

750V~, 1000Vdc, 40MΩ 
400A ac\dc 4,000mfd, תדר 

 CAT3 600V, מתלה מגנטי

CL2000 

 מק"ט צנרתלאלחוטי  Wi-Fi וידאו סקופ

 

 

 ותמונות HD מצלמת וידאו
 IP67 למיםאטומה  אלחוטית

 הקלטצפייה וה, LEDתאורת 
  המצלמהזרוע  ,באפליקציה

   .מ"מ 8.5 קוטר, מס" 90
 אביזריםנרתיק וכולל 

מראה,  המתחברים למצלמה:
   ותפס לנייד מגנט ,וו תפיסה

  AA 1.5Vות סולל 4מופעל 

 
  
  
  

WS100  
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  קופסאת הפעלה ובקרה למקרר מסחרי
 

ECB1000Q   כ"ס  3עדV230  

  
  

  
 

 כ"ס 3עד  230Vacמתקני מים.  ,לחימום, קירור •
 90oC+/40-ה  , תחום בקר 99oC+/45-טמפרטורה  תתחום מדיד •
 . מצב לילה לחיסכוןמגע דלת NTC ,1רגשי טמפ'  2כניסות:  •
 A5אזעקה ו A5, תאורה A5, מאורר A8, הפשרה 50Aמגע מדחס  •

 

ECB20305P    
קופסאת הפעלה חשמלית תלת פאזי 

 V380כ"ס  5עד ובקרה 

ECB203010P    
קופסאת הפעלה חשמלית תלת פאזי 

  V380כ"ס  10עד ובקרה 

   בקרי טמפרטורה

 

 
 

BL33 2601 16A  
  50°C+/50-כניסות לרגשי טמפ',  2

 ,16A ,5A FANהפעלה מגע 
, , אזעקה בצג + השהיהA5הפשרה 

 230Vהפשרה אוט' ע"י זמן וטמפ' 

BL33 2600 16A    12Vdc 

 

 

DC32X601  
  150°C+/50- כניסות לרגשי טמפ', 2

PTC\NTC 230. וכניסה דיגיטליתV  
 12A ,8Aהפעלה מגעי יציאה ל 2

 בלתי תלויות, לפיקוד/אזעקה
RC33 2601  

  150°C+/50- כניסות לרגשי טמפ', 2
PTC\NTC 230. וכניסה דיגיטליתV 

 5A , פאן8Aהפשרה , 12A מדחס

 

SNTC   
  מ' 1.5, חוט NTC,-50/+110°C רגש 

 מ"מ 5X20הרגש בשרוול תרמופלסטי 

 

S6R  
  מ' PVC ,2חוט , PTC,-10/+90°Cרגש 

 מ"מ 6X30נירוסטה הרגש בשרוול 

  מק"ט  מזעיק טמפ', לחות, מים והתרעות

 

צופר,  מזעיק טמפרטורה דיגיטלי
  יה לשעהוהשהי מגע יבש

230V ללא סוללת גיבוי  
  מטר 60מטר, מקס.  1.8רגש 

-40°/ +71° C ±1°C 

TA22 
220EU  

  

 

צופר,  מזעיק טמפרטורה דיגיטלי
  והשהייה לשעה מגע יבש

  וסוללת גיבוי 230Vמופעל 
  מטר 60מטר, מקס.  1.8רגש 

-40°/ +71°C ±1°C 

TA33 220  

 

 דיגיטלי מזעיק טמפרטורה
 צופרמטר, 150עד  אלחוטי

  , db90 במקלט ובמשדר
  והשהייה לשעה מגע יבש

  ללא סוללת גיבוי 230Vופעל מ
  מטר 60מטר, מקס.  1.8רגש 

-40°/ +71°C ±1°C  

          
 
  

TA44 220  

 

קריאות  8,150מזעיק ואוגר 
  טמפרטורה, לחות ונקודת טל

  מזעיק ע"י צופר ומגע יבש
  מ'100מטר, מקס.  4.6רגש 

  RS232כנה וכבל כולל תו
-40/+60°C ±1°C, 0/95%RH 

THA2 
220EU 

 

  מזעיק טמפרטורה
  ומפסק השהייה לשעהצופר 
  9Vמופעל  ,מטר 1.8רגש 

  30°C+ /25°-חוגה לכיוון ידני 
TA7C 

  

LogiT 
  מזעיק.  אוגר טמפרטורה

  מטר 5רגשים חיצונים,  2כולל: 
-45°/+30°C  מגע יבש, השהייה

, יוסוללת גיבו 230Vמופעל 
 למחשב RS232וכבל  תוכנה

TAL2 

 

  רגשים 4מזעיק טמפ' 
מטר, מגע יבש מופעל  4.5באורך 

230Vסוללת גיבוי ,  
  ומפסק השהייה לשעה

-40°/ +38°C  

TAP4  
C220 

 

  יעדים  4חייגן אוטומטי ל  
   230V ע"י שנאי מופעל 

 9V סוללת גיבוימקום ל
משמיע הודעה שהוקלטה מראש 

  בקולך

ADTA220 

  

 85dbעיק דליפות מים מז
מטר, לחצן בדיקה  1.8רגש 

למכונת כביסה, מדיח, בארונות 
המטבח מתחת לכיור ולפרקט 

  ימים 3, יזעיק 9Vמופעל סוללה 

WA100 

  

 95dbמזעיק דליפות מים 
עם רגש בדופן, חיווי סוללה למכונת 

כביסה, מדיח, בארונות המטבח 
מתחת לכיור ולפרקט מופעל סוללה 

9V ימים 3, יזעיק  

WG1  
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  Ø קוטרל  (230Vac) מק"ט
  m³/h ספיקה   mm מ"מ  

  מ"ק לשעה
  הספק

W  
  רעש
db(A) 

  ורוריציוד א -נובוונט 
    תוצרת ספרד

PANEL 100 96   (4") 90 12 42 דגם חסכוני  

 

BANO 100 97   (4") 95 14 42  מפוח איורור לחדרי
  אמבטיה, מוגן מים

  להולכת אוויר למרחק קצר
BANO 120 120 (5") 190 25 47 
BANO 150 152 (6") 320 25 51 

PANEL 100T 96   (4") 90 12 42 מתאורה 'דק4 טיימר כולל  

  

A100 98   (4") 90 12 43  מפוח איורור לחדרי
  אמבטיה, מוגן מים

 להולכת אוויר למרחק קצר
  (קלאפה) + תריס אחורי

A120 117 (5") 180 18 48 
A150 148 (6") 300 25 52 

INNOVO150 150  (6") 600/450 120 32/28  לספיקה גבוה מפוח קו
, כנף ינשוף במיוחד שקטו

 סל"ד 2,600מהירויות,  2
 INNOVO200 200  (8") 1,150/850 156 37/31  מתאים לתליה

TUB100 100  (4") 300 85  54  
לקווים  מתכתימפוח קו 

 ,אמצעבלהתקנה , ארוכים
  יהתחלה, או בסוף שרשור

 מטר 10-20 של לקווים
  

TUB150 150  (6") 475 85  56  
TUB200 200  (8") 800 100  60  
TUB250 250 (10") 950 100  62  
TUB315 315 (12") 1,170  175  68  

  

CONTROL 08  0.8משנה מהירותA  
 רציף

   

  

FLEX10  Ø100 (4") 
צינור למיבש  

מ' מחוזק ב 3
    ספירלת ברזל

FLEX13  Ø130 (5")  

CONTROL 22 
  2.2Aמשנה מהירות 

  מצבים (תעשיתי) 5
FLEX15  Ø150 (6")  
FLEX20  Ø200 (8")  

HUMIS 
  20-90%בקר לחות 

  רגש פנימי
 150Wלמנוע עד 

  

  
GR00100 140תרשx140   " 4לצינור  

  

GR00120  160x160   5לצינור "  תרש
GR00150  180 תרשx180  " 6לצינור  

  

  ופחית תליה  IN-LINE תוצרת סין ציוד איורור W הספק  rpm  לדס  מ"מ  Ø קוטרל  (230Vac) מק"ט
CDF2E100 100  (4") 2300 73   מפוח קוIN - LINE 

, עם לקווים ארוכים מתכתי
להתקנה פחית תליה 

התחלה, או בסוף  ,אמצעב
  מטר 10-20 ם שלשרשורי

CDF2E160 150  (6") 2300 110  
CDF2E200 200  (8") 2350 150  
CDF2E250 250 (10") 2350 165  
CDF2E315 315 (12") 2300 200  

 

    USA אחריות יםשנ 5 ,כלים תיק  
  USA אחריות יםשנ 5 ,כלים תיק  

  

          BAG XL 
  תיק גדול לכלי עבודה משני הצדדים

  רוכסנים 6כיסים +  61
51 x 42 x 24 ס"מ 

 

  

     BAG OTLC 
  לכלי עבודה 17תיק גדול פתוח "

  רוכסנים 4כיסים +  36
43 x 34 x 24 ס"מ 

  

     BAG TECH LC
  תיק גדול לכלי עבודה ומכשירי מדידה

  רוכסנים 4כיסים +  49
50 x 34 x 24 ס"מ  

 

  

   BAG TECH XL 
  לכלי עבודה גבוהגדול ותיק 

  גומות למקדח 9, ומכשירי מדידה
  רוכסנים 4ם + כיסי 80

51 x 38 x 24 ס"מ 

  

          BAG LT 
מדידה מכשירי לכלי עבודה, תיק גדול 

  נייד מחשבלו
  רוכסנים 3כיסים +  28

51 x 42 x 18 ס"מ 

 

  

 BAG TECH PAC 
  לכלי עבודהמיוחד  גבתיק 

  ודדצ , משנימדידהומכשירי 
  רוכסנים 4כיסים +  56

54 x 36 x 25 ס"מ  
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  ספיקה  ןמשאבת ניקוז מים למזג  מק"ט /מתוצרת
  ליטר לשעה

גובה ל
  מטרים

 מיכל
  מגע תליה  ליטרים

 אזעקה
  רעש
dbA 

  אורך
  מ"מ

  רוחב
  מ"מ

  גובה
  מ"מ

CP1B230 

   

  ליטר לשעה 350
  מטר 5לגובה  עד

 יטרל 2 :מיכל
350  5  2.0      45  287 123 184 

REDBOX230 
 

USA   

  ליטר לשעה 284
  מטר 4.6עד זורק 

  יטרל 2 :מיכל
284  4.6  2.0     45  293  138  160  

REDBOXLP230 
 

 USA   

  ליטר לשעה 284
  מטר 4.6עד זורק 

  יטרל 1 :מיכל
284  4.6  1.0      45  293  138  115  

MF0 
(MINI FLOWATCH 0) 

 

במיוחד  השקט
  לתעלה או במזגן 

  שעה ליטר 10
10  7        21  85  28  48  

MF1 
(MINI FLOWATCH 1) 

 

במיוחד  השקט
  לתעלה או במזגן 

  שעה ליטר 10
10  7        21  39  74  36  

MF2 
(MINI FLOWATCH 2) 

   

במיוחד  השקט
  לתעלה או במזגן 

  שעה ליטר 15
15  7        20  78  38  37  

MAXIECO (Maxi Eco) 

   

במיוחד  השקט
  לתעלה או במזגן 

  שעה ליטר 40
40  10        23  75  41  49  

FLOWITA 
 

   

  תמשאבה מעוצב
  התקנה פשוטה

   ליטר שעה 12.6
12.6  10  0.2      36  135  55  106  

FLOWATCH Vision 
 

                       
  

  תמשאבה מעוצב
תחתונה התקנה ל

  ימנית או שמאלית
   יטר שעהל 15

15  10  0.5      21  62  55  230  

MF2D 
 משאבה + תעלה

 

במיוחד  השקט
להתקנה בתעלה 
כלולה מעוצבת, 
  אפ' ימין +שמאל

15  7        21  60  80  900  

CP08 
 

 

  צנטריפוגלית 'מש
ומצוף להתקנה 

 באמבט של המזגן
50  1        30  88  75  94  

  

בדגמים מסוימים יש  -  ♥שים לב! 
למשוך מהמיכל לשונית פלסטית או 

  קרטון לשחרור המצוף לפני ההפעלה.
   בדיקות תפקוד

מזוג מים למשאבה. בדוק שאיבה  -
  והפסקה כאשר מפלס המים יורד.

  
  שמור על התקנה אופקית

   המלצות להתקנה
חתוך באלכסון את קצה צינור הניקוז  -

   .ך המיכלוהקפד שלא יתכופף בתו
השתמש במגע האזעקה לניתוק מתח  -

  .מים מהמיכל מזגן למניעת גלישתמה
    נקה את מגש הניקוז לפני ההתקנה. -

 

  ואיסוף הלכלוך ונוזלי השטיפה מזגןהת סולל טיפה מתקפל רב פעמי, לכיסוישעיל מ
RSTO 3 

  
 ס"מ122x35.5לתליה מסגרת 

' מ2.4ס"מ, צינור 128מוט עליון 
  רב פעמיוש לשימלתיק,  מתקפל

RSTO 2 
 מסגרת אלומיניום

נפתח טלסקופית, 
  ס"מ 130 עד
   יםמעיל 2
 'מ2.4 ניקוזצינור 

ל תיק נשיאה כול
  לשימוש רב פעמי

RSTO 1 
מסגרת אלומיניום

מתקפלת 
125x125 ס"מ  

תקרה  תלסולל
  'מ2.4 ניקוז צינור
 תיק נשיאהכולל 

לשימוש רב פעמי
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 מק"ט 1/4"הברגה   מפסק לחץ,

  מפסק לחץ נמוך
  המגע נפתח בירידה

  

± 5 PSI, SPST,  
6 RLA, 36LRA 

 

  PSI 5,000 לחץ פריצה
  

 

  PSI –לחץ ב  סדרה  פתח,נ סגר, מגע נ
SLP     05     20 SLP0520 
SLP     10     25 SLP1025 
SLP     15     35 SLP1535 
SLP     25     50 SLP2550 
SLP     25     65 SLP2565 
SLP     25     80 SLP2580 
SLP     40     80 SLP4080 
SLP     45     60 SLP4560 
SLP     90    120 SLP90120 

  מפסק לחץ מנוע פאן
  המגע נפתח בירידה
± 15 PSI, SPST,  
6 RLA, 36LRA 

  

SFC   110    170 SFC110170 
SFC   150    225 SFC150225 
SFC   170    250 SFC170250 
SFC   200    240 SFC200240 
SFC   200    365 SFC200365 
SFC   210    275 SFC210275 
SFC   300    400 SFC300400 

  גבוהמפסק לחץ 
  המגע נפתח בעליה

  

± 15 PSI, SPST,  
6 RLA, 36LRA 

 

  PSI 5,000 לחץ פריצה
  

 

SHP   250    150 SHP250150 
SHP   300    200 SHP300200 
SHP   350    250 SHP350250 
SHP   375    265 SHP375265 
SHP   400    200 SHP400200 
SHP   400    300 SHP400300 
SHP   425    325 SHP425325 
SHP   450    250 SHP450250 
SHP   610    420 SHP610420 

  גבוה מפסק לחץ
 PSI ±15, איפוס ידני

  

SMR   375     ידני SMR375 
SMR   410     ידני SMR410 
SMR   440     ידני SMR440 
SMR   610     ידני SMR610 

  מק"ט  לשרשורי    V 230 מפוח קו

  

6", 1950Rpm, 250Cfm DB6 220  

8", 1750Rpm, 500Cfm DB8 220 

10", 1300rpm, 650Cfm DB10 220 

 מק"ט למדחס V230 אלומיניום חימום חגורת

 
  ס"מ76סיליקון  חיבור

25W  ס"מ 35-52אורך CH197  
45W  ס"מ 60-70אורך  CH135 
45W  ס"מ 63-82אורך  CH103 
60W  ס"מ 66-83אורך  CH102 
  מק"ט  230V משאבות חום  

 

5/16"-3/8"U 0.75-1.5H.P DSF4U 
3/8" – 1/2" U  2-3 H.P. DSF9U 
3/8" – 5/8" U  2.5-4 H.P DSF11U 
1/2" – 3/4" U  4-8 H.P. DSF20U 

 

 H.P DSF11 2.5-4  ישר "5/8 - "1/2
1/2" – 3/4"  H.P DSF11S 3-6    ישר
 H.P DSF20 4-8  ישר  "3/4 – "1/2
 H.P DSF20S 4-10 ישר  "7/8 – "1/2

 
230V לסולונוייד סליל  DSF COIL  

  מק"ט ם לצנרת גזבריחולץ ונטילים ומח

  

  1/4חולץ ונטיל "
 SF3920  +ברז כדורי

  1/4חולץ ונטיל "
 SF3930  +ברז כדורי ופתח מילוי צד

+ברז  5/16חולץ ונטיל "
 R410a  SF3931 צד לגז כדורי ומילוי

 

  "1/4 ברז לוחץ על ונטיל
 SF2070 למעבר גז חופשי בצינור

  

 מתאם בושינג
 SF2038  נקבה 5/16" -ר זכ 1/4"

 מתאם בושינג
נקבה 1/4" -זכר  5/16"   SF2056 

  

לחץ נמוך ,1/4מחבר "  QCM14L 

לחץ גבוה ,1/4מחבר "  QCM14H   

  

"5/8  "1/2  
      PSI  BPV21 450עד 

"3/8 "5/16 "1/4  
 PSI BPV31 450עד 

  

"3/8 "5/16 "1/4  
    PSI A1 800עד  R410aל 

"5/8  "1/2  
         PSI  A2 800עד  R410aל 

 מק"ט  צינור גמיש בולם רעידות
  PSI 500  לחץ עבודה
  PSI 2500לחץ פריצה 
  

  
  

      
  

  מ"מ 6.4±האורך 

 LV038 ס"מ 21.75אורך   3/8"
 LV012 ס"מ 22.86אורך   1/2"
 LV058 ס"מ 25.08אורך   5/8"
 LV034 ס"מ 26.83אורך   3/4"
 LV078 ס"מ 30.48ורך א  7/8"
 LV118 ס"מ 33.13אורך  1-1/8"
 LV138 ס"מ 39.50אורך  1-3/8"
 LV158 ס"מ 42.86אורך  1-5/8"

  PSI 340  לחץ עבודה
 PSI 1700לחץ פריצה 

 LV218 ס"מ 52.38אורך  2-1/8"
 LV258 ס"מ 61.75אורך  2-5/8"

 מק"ט  קירעל ה טטרמוסתמגן  -סוף למשחק! 

 

מתכת מגנה הקופסת 
הקיר  לע טטרמוסלת

מידות פנימיות . ומנעול  
15.8 x 10.8 x 8 ס"מ  

BTG54VL 

 

שקופה הגנה  תקופס
יר בק טטרמוסלת קטנה

פנימית המיד. ומנעול  
13.3 x 11 x 7.6 ס"מ 

BTGK 

 

שקופה הגנה  תקופס
יר בק טטרמוסלת בינונית
  מידות פנימיות. ומנעול

16 x 9 x 7.6 ס"מ  

BTGRK 

 

שקופה הגנה ה קופס
קיר ב טטרמוסלת גדולה

  מידות פנימיות. ומנעול
21 x 15.6 x 9  ס"מ  

BTGUK2 

שקופה הגנה קופסה 
קיר ב טטרמוסלת בינונית
  מידות פנימיות. ומנעול

18.5 x13.3 x4.6 ס"מ  

BTGUN 
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  מק"ט ייבש נחושת לקירורמפילטר, 
  

1/4" X 1/4"  

  

  

  CFDA1514  יח' x1/4" ,20"1/4 גר' 15

  CFDA2014 יח' x1/4" ,20"1/4גר'  20

  CFDA3014 יח' x1/4" ,10"1/4 גר' 30

  CFDA4014  יח' x1/4" ,5"1/4 גר' 40
  

1/4" X Capillary  
  

  

  

  CFDA15CAP  יח' 20, קפי"x1/4 גר'  15

  CFDA20CAP  יח' 20, קפי "x1/4 גר' 20

  CFDA30CAP  יח' 10, קפי"x1/4 גר'  30

  CFDA40CA  יח' 5, קפי "x1/4גר'  40

  מק"ט פילטר, סטריינר נחושת למיזוג

  

  מיזוג ל 1/4"סטריינר 
  S212  ס"מ 7אורך 

  

למיזוג  3/8" סטריינר
  S216  "מס 11.5 אורך

  מק"ט  י קירורה למדחסעקופסת התנ

  

3/4 H.P. כ"ס  SKC075  
1   H.P.  כ"ס  SKC100  

1.5 H.P. כ"ס  SKC150  

2   H.P.  כ"ס  SKC200  
2.5 H.P. כ"ס  SKC250  

  מק"ט אמבט אידוי נוזלים למקרר

 

  254x102x73ליטר,  1
  ליטר ביום 5.28אידוי: 

  יציקת אלומיניום
D30-220 OS 

  254x114x86 ליטר, 1.4
  ליטר ביום 4.1אידוי: 
  קת אלומיניוםיצי

D31-220  

 

   311x121x76ליטר  1.4
  חסכוניליטר ביום,  4.1

  אין חימום -ללא מים 
D70-220 

 

  ליטר  2.1מיכל
254 x 229 x 70 mm  

  ליטר ביום 9.6אידוי: 
D75 220 

מיכל נירוסטה בטיחותי 
  וחסכוני עם מצוף

  

  

800W, 3.3A, 2.4L  
330 x 178 x 63 mm 

  וםליטר בי 22.7 :אידוי
CP802-240  

1000W, 4.17A, 4.2L  
330 x 178 x 102 mm  

  ליטר ביום 37.8 :אידוי
CP804-240  

1000W, 4.8A, 7.1L  
330 x 254 x 102 mm  

  ליטר ביום 37.8 :אידוי
CP807-240  

1500W, 6.28A, 14L  
534 x 330 x 102 mm  

  ליטר ביום 45.4 :אידוי
CP815-240  

  מק"ט  HFCלחות סייטגלס /עינית ביקורת 

 
-50°C - +80°C 
Max. 35 Bar 

 SG2S  "1/4הלחמה לצינור 

 SG3S "3/8הלחמה לצינור 
 SG4S  "1/2הלחמה לצינור 

 
-50°C - +80°C 
Max. 35 Bar 

 SG2SF  "1/4מתברג לצינור 
 SG3SF "3/8מתברג לצינור 
 SG4SF  "1/2מתברג לצינור 
 SG5SF  "5/8מתברג לצינור 

  מק"ט  לחץטמפ/טיימר הפשרה מסחרי ולפי 

 
240V, 40A  

 בקופסת  מתכת

שיטת   מס' מגעים
  .N.O.  N.C   הניתוק

 S804120 זמן 2 1

 S804520 זמן 1 1

לחץ  או  2 1
 S814120 טמפרטורה

לחץ  או  1 1
 S814520 טמפרטורה

מנגנון שלם להחלפה 
לחץ  או   S814520  1  1בדגם  

 M814520  טמפרטורה

  מק"ט ליחידת עיבוי מנוע פאן

  
לתפיסה  ברגים 4

  מ"מ, 18+26 ברוחב
  בגב M4הברזות  3

 5W  YZF51326מנוע 

  10W  YZF102026מנוע 
  16W  YZF162526 מנוע 
  25W   YZF254026מנוע 
  34W   YZF344526מנוע 

 
  כנף אלומיניום

קוטר   תכיוון   זווי   
 FB101 6"      30°יונק    
 FB103 7"      20°דוחף   
 FB104 7"      20°יונק    
 FB105 8"      20°דוחף   
 YZFB200 8"      22°דוחף   
 YZFB254 10"     22°דוחף   
 YZFB300 12"     22°דוחף   

  מק"ט GE  - ל מנוע מעבה תחתון

  

   2W  YZYJ2מנוע  

   4W YZYJ4מנוע  

   6W YZYJ6מנוע  
  מק"ט GE  - אמריקאי ל מנוע מעבה תחתון

  

4W    FASCO D556 

6W    FASCO  D560 

9W    FASCO  D564 
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  מק"ט Danfoss  שסתום התפשטות

  

 #2 סדרה
068Z3  

  ללא משווה
-40/+10ºC 

R22           068Z3206 TX2    
507/404/502    .Z3400 TS2  
R134/12     068Z3346 TN2  
R407         068Z3496 TZ2  

  

  2# סדרה
068Z3  

  עם משווה
-40/+10ºC  

R22            068Z3209 TEX2  
R507/404/502 .Z3403 TES2  
R134/12     068Z3348 TEN2  
R407          068Z3501 TEZ2    

  

  067B3342 TES5H 507/404/502  # 5 ראש
  067B4011 TES5B 507/404/502  # 5 בסיס
  067B3347 TES12H 507/404/502  12# ראש
  067B4020 TES12B 507/404/502  12# בסיס

  
  2# מסדרה שסתוםדיזה ל

0X  דיזה  D068 2002 
00דיזה     D068 2003 
01דיזה     D068 2010 

02דיזה   D068 2015 
03דיזה   D068 2006 
04דיזה   D068 2007 
05דיזה   D068 2008  
06דיזה   D068 2009  

  
  5#מסדרה שסתום דיזה ל

01דיזה     D067B 2789 
02דיזה     D067B 2790 
03דיזה     D067B 2791 
04דיזה     D067B 2792 

  
  12#סדרה שסתום לדיזה 

01דיזה     D067B 2005 
02דיזה     D067B 2006 
03דיזה     D067B 2007 
04דיזה     D067B 2708 

  מק"ט לחץ פרסוסתת, בקר

  

  

 Bar   KP1 L 7.5+/0.2-ללחץ נמוך 

 Bar  KP5 H 32+/8+ללחץ גבוה  

  Bar 32+/8+ללחץ גבוה  
 KP5 HR  060-117166ט ידני עם ריס

בקר לחץ, גבוה + נמוך, 
 KP15 HL  060-124166אוטומטי  

  H גבוה + נמוך, ריסט ידני ל
060-124366 KP15 HRL 

  H גבוה + נמוך, ריסט ידני ל
 N.O. 060-124466 KP15HRLNOויציאה 

 מק"ט  V220י סולונואיד עם סליל ברז

 

הברגהחיבור ב     1/4"  EVR3 
הברגהחיבור ב     3/8"  EVR6  

הברגהחיבור ב    "1/2  EVR10 
הברגהחיבור ב    "5/8  EVR15 
הלחמהחיבור ב   "1/4  EVR3S  
הלחמה חיבור ב  "1/2  EVR10S 
 EVR15S   הלחמהחיבור ב "5/8
7/8"  EVR20S    הלחמהחיבור ב

  סליל בלבד לסולונואיד

  

220V      10W EVRCOIL220V  
24Vac    10W EVRCOIL24Vac 
24Vac    20W EVRCOIL24Vdc 
12Vac    10W EVRCOIL12Vac 
12Vdc    20W EVRCOIL12Vdc 
115V      10W EVRCOIL115V  

  מק"ט  קרנקייס, וסת לחץ לאגן שמן

  

034L0043       1/2"   KVL12 

034L0049       5/8"   KVL15 
034L0045       7/8" KVL22 
034L0046   "1-1/8  KVL28 
034L0052   "1-3/8  KVL35 

  מק"ט ייבשמפילטר 

  
 DCL סדרת

  
  ז:לג מיבש בהברגה

R22, R12, R502  

023Z 5075   1/4" DCL 032 
023Z 5002   1/4" DCL 052 
023Z 5003   3/8" DCL 053 
023Z 5004   1/4" DCL 082 
023Z 5005   3/8" DCL 083 
023Z 5006   1/2" DCL 084 
023Z 5007   1/4" DCL 162 
023Z 5008   3/8" DCL 163 
023Z 5009   1/2" DCL 164 
023Z 5010   5/8" DCL 165 
023Z 0012   3/8" DCL 303 
023Z 0013   1/2" DCL 304 
023Z 0014   5/8" DCL 305 

  לגז בהלחמהמיבש 
R134a, R507, R404A, 

R407C, R410A   
023Z 4559   1/4"  DML 052S 

  

  023U4381 
  48DC אבן ייבוש רגילה

  023U5381 
  48DA אבן ייבוש לאחר שרפה

  מק"ט  HFCסייטגלס /עינית ביקורת לחות 

 
  נקבה X פלר זכר

0140171    1/4" SGN6   0171 
0140172    3/8" SGN10 0172 
0140173    1/2" SGN12 0173 

  
  זכר Xזכר  פלר

0140161    1/4" SGN6   0161 
0140162    3/8" SGN10 0162 
0140163    1/2" SGN12 0163 
0140165    5/8" SGN16 0165  
0140166    3/4" SGN19 0166  

  
  עינית להלחמה

0140181    1/4" SGN6S 0181 
0140182    3/8" SGN10S0182 
0140183    1/2" SGN12S0183 
0140184    5/8" SGN16S0184  
0140185    3/4" SGN19S0185  
0140186    7/8" SGN22S0186  
0140187 1-1/8" SGN22S0187 

  מק"ט  דנפוס ומנורופ -מדחסי קירור 

    
  

  דגמים על פי דרישה

המדחסים 
  27עמוד ב

  התקשראו 
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  מק"ט לצנרת גז עבודה כלי

 

 ט'צ+ ר סט פלר + קלא'ץ
3/16" - 3/4"     

RF899Z  

  סט פלר + קלא'ץ
3/16" - 3/4"     RF888Z 

  

  "5/8 - "3/16מתכונן  פלר 
  למקומות עם גישה מוגבלת

  
525F  

  "5/8 - "3/16מתכונן  פלר 
 CT525  למקומות עם גישה מוגבלת

  

 מומנט סט מפתחות
 ומלץמוח למפתח פת

    R410Aלסגירת 
TW8  

 

  בלוקסט פלר 
3/16" – 5/8" 

3/16",1/4",5/16",3/8" 
7/16",1/2"& 5/8" 

CT195 

  

  מרחיביםו בלוק סט פלר
1/8",3/16",1/4",5/16",3/8" 

7/16",1/2",5/8",3/4" 
CT275 

  

  פולכרגיל ופלר לפלר סט 
 5/8"  -  3/16"  

  
לפלר כפו   פלר רגיל     

לפלר בלוק רגי מתאים לכל  

CT2026 

  

  קלא'ץ + סט פלר
1/4",5/16",3/8",1/2" 

5/8" & 3/4" 
CT806A  

  

  קלא'ץ + סט פלר
  במזוודה +חותך +מנקה

1/4",5/16",3/8",1/2" 
5/8" & 3/4"  

CT808AL 

  

  סט מרחיב צינורות
מנקהו+חותך   3/8"-1' 1/8" CT100 

 

  מרחיב צינורות הידראולי
מנקהו+חותך   3/8"-1' 1/8" CT300A  

 מרחיב צינורות הידראולי
מנקהו+חותך   3/8"-1' 5/8" 

  
CT300AL  

  

  בדפיקה קצרים מרחיבים  5
1/4",5/16",3/8",1/2",5/8" CT193 

  
  מוט מרחיב, רב קטרים

1/4",5/16",3/8",1/2",5/8" CT95 

  

  לקירורקטן מפתח רצ'ט 
  מרובעים 4

3/16", 1/4", 5/16", 3/8" 
CT122 

  

  לקירורגדול ח רצ'ט מפת
1/4-3/16"   יםרובעמ 2

1/2-9/16" יםמשוש 2  
CT123 

  מק"ט צנרת גז חיתוך וכיפוף כלי

  

  פילאריים ק קטר צינורות
 CT1104 , חיתוך אלכסונילחי רחבה

  

  קטן חותך צינורות
1/8" - 5/8" (3-16mm) CT127 

  

  גדול חותך צינורות
1/8" -  1' 1/8" (4-28mm) CT274 

  

 CT127B  לחותך קטןסכין החלפה 

 CT274B  לחותך גדולסכין החלפה 

 

חותך צינורות קפיצי גדול 
  בסגירה אחת וסכין מחוזקת

1/8" -  1' 1/4" 
 

BD11217 

  

3/8"  CT10206  לקפיץ מכופף  
1/2"  CT10208  לקפיץ מכופף  
5/8"  CT10210  לקפיץ מכופף  
3/4"  CT10212  לקפיץ מכופף  

  
  מידות 180º ,3מכופפת  

1/4"  5/16"  3/8" CT369 

  
 CT364AM8 "1/2 מכופפת

  
  CT364AM10 "5/8 מכופפת

  
 CT364AM12 "3/4 מכופפת

  

  מקצועיתרצ'ט  תמכופפסט 
  במזוודה + חותך ומנקה

1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 
5/8" 3/4"& 7/8" 

CT999A 

  מק"ט פנס מיוחד

  

  לדים  30ורגיל,  UVפנס 
 עוצמה יבהירים רב יםלד 18

  לאור קבוע או מהבהב, 
6 UV  ,חיזוק ירוק 6כחול  

  מצביע לייזר + מצפן 1

 
FL6N1 

 

  

  + מראהלדים  3פנס 
 צמדהלה משני צדדיו מגנטי

הרמת לבזמן עבודה ו
  , חפצים ברזליים

 ס"מ 55נפתח עד , טלסקופי
  למקומות נסתרים גמישקצה 

מראההרכבת אופציה ל +  

 
 

FLT3M 

 מק"ט  ם לצנרת גזברימח

 

  T "1/4 מכלל ונטיל
  ואום לוחץזכר, זכר + ונטיל 

  בשקית)יח'  2(
SF9601  

 

  T "1/4 מכלל ונטיל
  ואום לוחץזכר, זכר + ונטיל 

 בשקית)יח'  2(
SF9602  

 

  T "1/4 מכלל ונטיל
  SF9603 ואום לוחץזכר, זכר + ונטיל 
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  מק"ט מיוחדים כלי עבודה

  

   ןאלמפתחות  7 סט
 HK7 7באורך  "

  

 סטיקלסרקי פמ 6סט 
  במידות שונות

 בסוללהעלים לניקוי 
FCR6 

סרק מיישר עלים מ

  

 FPT10  גדול חוורמבמיישר עלים 
 FPT13  בינוני , מרווחמיישר עלים

 FPT15  מיישר עלים צפופים

  

 יאוניברסאלעלים ק רמס
צמו לעלים מתאים את ע

  בסוללה
UFC1 

  

  בידית בוקסות 4מפתח 
7/16", 5/16", 3/8", 1/4" 

DA86420 

  

  בוקסות, צלב  4מפתח 
  

1/4 3/8 11/32 5/16  
UW1 

  

מעבה  זרוע להברגת
כולל בוקסה  לתושבת

 "3/8מגנטית לבורג ואום 
 בלי להתכופף החוצהמ

 

CT125 

       

רצועה צולבת ארוכה 
על  וכליםלנשיאת בלון גז 

 הגוף בצורה בטוחה
ACS50 

         

רצועה מגנטית לתלית 
ק"ג  6מניפולד, כח תליה 

מתחבר בין גוף המניפולד 
  ס"מ 28לוו התליה, אורך 

HVACSTRAP 

 

  REFCO מפרקים רצ'ט
 לבוקסות במקומות קשים

 "3/8ראש 
KKS38 

  

   ביט למברג

  ביטים: 4 מברג רצ'ט
  פיליפס 2שטוח,  2

  "1/4 "5/16סות: בוק 2+
SR6N1 

 SBIT  3/16, שטוח #1פיליפס 
 LBIT  ¼, שטוח #2ביט פיליפס 

  

 זוויתיישר/ רצ'ט מברג 
  ביטים, 11, חלקים 21
 "1/2 - "1/8בוקסות  10

SAR21 

  

רב מברג עם מחסנית של 
 SAB454  בידית מיוחדים ביטים 16

 

  ציר יצוק-אפ'
 חולץ מדחפים תקועים

  המנוע מציר
FBP100 

  מק"ט מיוחדים כלי עבודה

 

רפרקטומטר לזיהוי שמנים 
 nD 1.435\1.520  RFM20בתחום 

לנוזל מצברים ונק' קפיאה של 
 70ºC  RFM60-אתילן ופרופלין גליקול 

  

אקדח קשירה והידוק 
 ELB721  אזיקונים

   
  מראה טלסקופית

 IM1  ס"מ  70, אורך 3.5קוטר 

 
 מראה מתכוונת גדולה

 IM3 ס"מ  37, אורך 6קוטר 

 
  מ"ס 50 ,גמישה מראה

 FIM20  בפאוץ פנס עם

 
  7פינצ' אופ פלאייר "

1/8" – 5/16" (3-8mm)  CT201 

 
 SF4311  "פארץ"  7" פלייר פטנט

  

 ELB350  7פלייר פטנט מרופד  "

 ELB351  10פלייר פטנט מרופד "

  
  ידית מרופדת

  תוספת פתיחה 20%+ 

 RC2108   8פד  "מפתח שוודי מרו

 RC2110   10מפתח שוודי מרופד "

  

 DA76070 לחוטי פיקוד קטר ומגלה

לחוטי חשמל קטר ומגלה  ELB251 

  

 6קטר לחשמל "
קטר מגלה ולוחץ נעלי כבל 

  מבודד, בלתי מחליק
ELB201 

  
  8קטר לחי איכותי "

 ELB305 מבודד, בלתי מחליק 

  
  ELB320 11" רוךאאף שפיץ פלייר 

  
עם נעילה פלייר מצבט 

 KD145  לחסימת צינור מים גמיש

 
להרכבת טבעות פלייר 

 KD3975  קורבינה על צינור גמיש

  מפתח רצ'ט לקירור

  

  מרובעים 4רצ'ט 
1/4", 3/8", 3/16", 5/16" RW516 

1/4" ,3/16 " רצ'ט מרובע   2 
 RW916 9/16, "1/2"משושים  2

  

הופך מפתח קירור לרצ'ט 
 5/16, "3/16ם "לביט משושי

   1/4ולראש בוקסות מרובע "
RWA10 

 

ידנית משאבת שמן 
  1/4"חיבור 

  בכל שאיבה מ"ל 78
  עד לחץ של
 17.2 Bar, 250 PSI 

OP5G  
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 מק"ט    רפקו  מניפולד –שעונים 

 

APEX7R22R134 
ס"מ  150צינורות  3סט שעונים מניפולד + 

  R410A, R22, R134aלגזים: 

 

M18LPDSR410A R410A  חצי מניפולד 
RLVAC          1/4"   ברז + שעון וואקום
M27SETB   כחול שחור       ידית לברז  
M27SETR   ר      שחו אדום ידית לברז  

 M21095 יח'    10 ,רפקו דברז למניפול   

 

BM28DSCLIM    R22 R407 R410A 
BM28DSR134    R134 R404 R507 
BM28DSR22      R22 R134 R404 
BM28DSR407    R407 R134 R404 
BM28DSR410    R410A 

 

BM26DSR12      R12 R22 R502 
BM26DSR134    R134 R404 R507 
BM26DSR22      R22 R134 R404 
BM26DSR407    R407 R134 R404 
BM26DSR410    R410A 

 

SM23DSMULTI  22 134 404 407 Ø80 
BM23DSUPER  8  עדשות מתחלפות  
BM23DSR134    R134 R404 R507 
BM23DSR22      R22 R134 R404 
BM23DSR410    R410A 

 

DIGIMON 3          ימניפולד דיגיטאל  
  לכל גז הלוגני, מציג לחץ וטמפרטורה

  רגש טמפ' במזוודהוס"מ 150צינורות 
DIGIMON 8          ימניפולד דיגיטאל  
  לכל גז הלוגני, מציג לחץ וטמפרטורה

 הצינורות במזווד ארגש טמפ' ללעם 

 

DIGIMON SE3Plus   ימניפולד דיגיטאל
 R410A, R1234yfכולל  לכל גז הלוגני

 5', סט של לחץ וטמפצג גרפי ומספרי ל
  x1/4",1/4"x5/16"1/4, "ס"מ150צינורות 

 ה, במזוודAAסוללות  4רגשי טמפ',  2
DIGIMON SE8       ימניפולד דיגיטאל  

 R410A, R1234yfכולל  לכל גז הלוגני
  לחץ וטמפרטורהצג גרפי ומספרי ל

 ה, במזוודAAסוללות  4רגשי טמפ',  2

 

M2250DSCLIM  22 407 410 יניקה 
M2500DSCLIM  22 407 410 דחיסה 
M2250DSR12N   12  22 134 יניקה 
M2500DSR12N   12  22 134 דחיסה 
M2250DSR407 407 134 404 יניקה 
M2500DSR407 407 134 404 דחיסה 

 

 

MR200DSR12    12  22  502 יניקה 
MR300DSR12 N 12  22 134 הדחיס  
MR200DSR22    22 134 404 יניקה 
MR300DSR22    22 134 404 דחיסה 
MR200DSR134 134 404 507  יניקה  
MR300DSR134 134 404 507 דחיסה 

 מק"ט    אביזרים למניפולד  רפקו
ללחץ 

בודה ע
 דע

870 
PSI 

 CCL36  ס"מ 90  1/4צינורות  3סט 
 CCL60  ס"מ 150 1/4צינורות  3סט 
 CCL72 ס"מ 180 1/4צינורות  3סט 

CCL60UNF20      ס"מ 150צינורות  3סט  
  "x1/4"1/4 צהוב, "x5/16"1/4 כחול ואדום

 
   M2GS  מ"מ 68 לשעון סט מגן גומי

 
  ונטיל+  R410ל  1/4מתאם מ "

 QCS410A  נקבה "5/16זכר <  "1/4 

APPION U.S.A.  מניפולד - שעון  מק"ט 

 

קצוענים לממניפולד סט 
  מהיר מאוד וואקום ומחזורל

מ"מ  100שעונים גדולים 
   ,רחביםמעברים ברזים ו

 3/8" ,"1/2צינורות סט 
 , מעביריםשונים מתאמים

 ם במזוודהונטילי וחולצי

 
 

MEGAFLOW 

 מק"ט    APPION USAת וואקום מהירהמשאב

 

  ה מהירמשאבת וואקום 
  "1/2 ,"3/8 ,"1/4 :יציאות

שבירת החלפת שמן ללא 
 CFM, 12.7kg 8 .וואקום

 
TEZ8 

 TEZOM  מיכל שמן נוסף להחלפה

 מק"ט  ת וואקום קלהמשאב

  

 1.25Cfm, 3.8kg  RL2דו דרגתי, 

  2.3Cfm,  5.6kgדו דרגתי, 
  RL4 וברז "3/8 ,"1/4יציאות: 

 5.3Cfm, 11.8kgדו דרגתי, 
   RL8 וברז "3/8 ,"1/4יציאות: 

 מק"ט   Ritchie USA חזקה וואקום משאבת  

 

 "3/8 ,"1/4דו דרגתי, חיבורי 
4 CFM, 12.8 kg עם שעון YJ93543 

 "3/8 ,"1/4דו דרגתי, חיבורי 
6 CFM, 13.1 kg עם שעון    YJ93563 

 "1/2 ,"1/4דו דרגתי, חיבורי 
8 CFM, 13.7 kg עם שעון    YJ93583 

 "1/2 ,"1/4דו דרגתי, חיבורי 
11 CFM, 14 kg ום שעון וואק   YJ93593 

 מק"ט  דו דרגתית וואקום משאבת

  

1.5 Cfm,       6 kg VP215 
2.5 Cfm, 10.5 kg VP230 
5    Cfm, 11.2 kg VP260   
8    Cfm, 15.5 kg VP290   
10  Cfm,     16 kg VP2200 

וברז חשמלי  שעוןעם 

  

2.5 Cfm, 10.8 kg VP230SG 

5    Cfm, 11.5 kg VP260SG 

8    Cfm, 15.8 kg VP290SG 

10   Cfm, 16.3 kg VP2200SG 
 

שעון 
  צריןיגל
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  מק"ט  משקלים למילוי גז

 

 .Maxל  עם זיכרון מד שקילה
  2%±דיוק ', ק"ג 25עד 

  9Vמופעל סוללה 
DHS55 

 

ק"ג,  100משקל למילוי גז, 
  0.5%±דיגיטאלי, דיוק 

  + תיק נשיאה
TiF-9030E 

  

ק"ג,  100משקל למילוי גז, 
  גר' 5±+ ברז חשמלי,  

 דק' כיבוי עצמי15במזוודה, 
  עות)ש AA )60 סוללות 5

LX36443  

 

  ק"ג  100משקל מילוי גז, 
בתיק נשיאה + פיקוד לברז 

    0.5%± ,גר' 2דיוק 

 

REFMETER 

 

 600Rברז עם נוקר למיכל 
    REFMETRלמשקל גמתבר

 
REF10612  

 

 , מופעל סוללותברז חשמלי
  REFMETR למשקל מתחבר

  

REFMETER
PLUS 

 

ק"ג,  100משקל למילוי גז, 
במזוודה  חשמלי עם ברז

  , מהקריאה0.5%±דיוק 
  + סוללותגר'  4רזולוציה 
  תוצרת  

TiF9055 

  מק"ט  יחידות מילוי גז

 

 רצילינד
משורה 
למילוי 
  נוזלים

  

R134a, 404  1 ק"ג  STC1a 

R134a, 404  2 ק"ג  STC2a  

4.4  R12, 22, 502  ק"ג STC4  

4 R12, 22, 502  ק"ג וחימום  STC4c  

  

  R600a  -י ל יחידת מילו
  כולל משאבת וואקום,

 רזים,במשקל, שעונים, 
  .צינורות ומעמד לבלון גז

  ספרדתוצרת

T4002098 

 RC30  ליטר 11למחזור גז, בלון  PSI 400ברז כפול,
 RC50  ליטר 18למחזור גז, בלון 
  ליטר 12.5מחזור גז, בלון 

  ITE  RCYL12Lאירופאי 

  ליטר 27.2מחזור גז, בלון 
  ITE RCYL30Lאי אירופ

  ליטר 50מחזור גז, בלון 
  ITE RCYL50Lאירופאי 

 ליטר 11מחזור גז, בלון 
  ציפה ביטחון/ והכנה למפסק

YELLOW JACKET U.S.A. 
YJ95002 

  מק"ט   יחידות מחזור גז

  

  כ"ס 1/2מחזור  משאבת
  R410Aלכל הגזים כולל 

  ק"ג 15, משקל נוזל וגז
RECO250 

  

  "סכ 1/2מחזור  משאבת
  דו דרגתית, לכל הגזים

  ק"ג 11, משקל נוזלי וגז
 U.S.A. 

G5TWINEP 

  

  כ"ס  1/2מחזור  משאבת
   R410Aלכל הגזים כולל 

  בלבדק"ג  8משקל 
  תוצרת  

RG3000E 

  

  כ"ס 1/2מחזור  משאבת
   R410Aלכל הגזים כולל 

   ק"ג 15משקל 
  תוצרת 

MINIMAXE 

 

  כ"ס 1/2מחזור  משאבת
   R410Aלכל הגזים כולל 

   ק"ג 15משקל 
  לעבודה ממושכת, ללא שמן

.A.S.U YELLOW JACKET  

YJ95763 

 

  כ"ס 3/4מחזור  משאבת
   R410Aלכל הגזים כולל 

   ק"ג 14.5משקל  ,ללא שמן
  שעוני גליצרין, קשהלעבודה 

  

ENVIRO 

  מק"ט  מפריד שמן ולחות בתהליך מחזור גז

 

  קיט לניקוי ה גז בשטח
ן, לכלוך, ולחות משמ

  בתהליך מחזור ההגז
  

  תוצרת 

 
CLK1 

  מק"ט  יחידת מילוי ומחזור גז לרכב

  

  
  

 R134aיחידת מחזור ומילוי 
מלא לרכב, בדיקת  יאוטומט

דליפה, טעינת גז אוטומטית, 
  ק"ג 20גר' לדקה, מיכל  500

  מילוי שמן חשמלי + בקרה

AUTO590  

  
  

לרכב  R134aת ייח' אוטומט
שדרוג עתידי של  תיואופצי

 R1234yfהיחידה לגז 

  
AC1X34-7  

 

  
  

 R134aיחידת מחזור ומילוי 
מלא לרכב, בדיקת  יאוטומט

דליפה, מילוי שמן וגז 
גר' לדקה,  300אוטומטי, 

 ק"ג 8מיכל 

ACM3000  

   

לחץ נמוך, 1/4מחבר "  QCM14L 
 QCM14H  לחץ גבוה, 1/4מחבר "

 

  ACMEM145240B  מ' כחול 6צינור לרכב 
  ACMEM145240R מ' אדום 6צינור לרכב 

  ACMEM14X1572  מ' 1.8צינור לרכב 
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    תרמוסטט למיזוג

  

   

RR1123 
ERT100 LCD IR  

חימום  1קירור,  1
  צג דיגי. אפ' לשלט

  

RR1110   RT03 
  שלט רחוק למיטב
ERT100 LCD IR  

  

  

RR1096 EP2SW  
 חימום פן קויל /קירור

  

RR1097 EP2ST  
\SW \DL לפן קויל  

  

RR1104 ERT50  
  חימום 1קירור,  1

  

  

RR1129   עם צג
ERT50LCD 

 חימום 1קירור,  1

  

 
RR3221 פיוז/נתיך 

A3.15  לסרדתERT  
  

  

RR001282  
תרמוסטט חדר 

 Opalלמזגן מפוצל 
C128 HD  

  

 ןמזגקפילר ל תרמוסטט

  

RR1429EL  
 אלקטרה ציר קצר

  

RR1429TA  
  ארוך ציר תדיראן

  

  

MC330 SLICK  
תרמוסטט חדר 
 לכל מזגן צג מואר

  

MC331 SLICK  
טט חדר תרמוס

 לכל מזגן + תכנות
  לחיסכון באנרגיה

  

  

 

MC333 SLICK  
תרמוסטט חדר 

דיגיטאלי למזגן עם 
גדול  צג מואר

 ויכולת לתכנות

  

  

RR5551 MC320   
כרטיס פיקוד 

SLICK  אוניברסאלי
 רחוק למזגן + שלט

  

  

MC401 SLICK  
פיקוד אוניברסאלי 
 למזגן חדש + שלט

  ועינית חיצונית

  

  

MC420 SLICK  
פיקוד אוניברסאלי 
למזגן עילי + שלט 

 ועינית חיצונית

  

 
 

http://www.supco.co.il
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  ציוד ריתוך

 

JH1 
 פרופן יכלמבער למ

 

JH1S 
  למיכל ומצת מבער 

 

JH3W 
עם צינור מבער גז 

 למיכל פרופן

 

JH5D 
 כפול למיכלמבער 

 

JH5DS 
  ומצת כפול מבער

 

JH6ST 
 ברזמצת,  מבער

 וראש פליז

 

JHH1  
מ'  1.5צינור מאריך 

 לברנרמבלון גז 

 

JHCLIP  
תפס לתליית בלון 

  לחגורהליטר  1גז 

  

 EX472 
צרפתי איכותי מבער 

לעבודה עם גז מאפ 
צינור לריתוך וראש 

   7/8עד "נחושת 

 

 

EX471X 
צרפתי איכותי מבער 

לעבודה עם גז 
ראשים  3 +מאפ 

לריתוך במזוודה 
עדנחושת  ותצינור  

1-3/8", 7/8", 3/8" 
  ללא בלוניםמסופק 

  
  פיםראשי מבער נוס

EX4714 
"קצר" ראש נוסף 

 3/8-3/4" ריתוך ל

EX4722 
  7/8ראש עד ל "

EX4728 
1-1/8ראש עד ל "  

EX4735 
 1-3/8ראש עד ל "

 

EX4770  
מ'  1.5צינור מאריך 

 עם ברז + וו תליה
  לברנרמבלון גז 

 

  למזגןמנוע מעבה / מאייד 

1300/1050/850 RPM  

RR31025 
YDK30 4I 

 (GCL300500) 
  1/20נוע מאייד מ

  

RR31709 
YDK160 6M  

מיני  מנוע מאייד
 1/3מרכזי 

930/840/750 RPM 

  

RR31743 
YDK250  

מיני  מנוע מאייד
 אלקטרה 1/2מרכזי 

1200/1120/1020/
890 RPM  

  

RR31825 
YDK34825BN  

  1/2רכזי מנוע מ
900 RPM 

  

RR33087 
YDK160 6P 

  1/5עבה מנוע מ
 אוזניים 3

תדיראן אלקטרה/   
890/720 RPM 

  

RR34011 
YDK220 PPM 

ANL-60  
  1/3עבה מנוע מ

אוזניים 3  
890/720 RPM 

 

RR11204  
  9x9זרוע למפוח 

RR11201  
פחית הסבה למנוע 

 אוזניים 4ל  3בין 
  למזגןמנוע מעבה כנף 

 

RR439650  
 400כנף אלקטרה 

  כפות 3פלסטי 
RR452960400 

 500כנף אלקטרה 
  פלסטי לסגירת אום

  
  סגירה עם בורג מהצד

RR0179 
 450כנף אוזן פיל 

  כפות 5מתכת, 
RR0180 
 500כנף אוזן פיל 

 כפות  6מתכת 
  V 230וקסר מנוע ב

 

RRMB08   8x8 
RRMB09   9x9 
RRMB12 12x12 
RRMB15 15x15 

  חומר להגנה מחום בריתוך
  ק"ג  1מכיל 
  ºC3000 -מגן עד ל

 
 לחוסגור שמור המיכל 

BLOCK ITE 
חוסם חום פלסטלינה 

אביזרי צנרת בריתוך 
לחום. מרח  םרגישיה

, לאורך ס"מ 1בעובי 
לשימוש חוזר  .ס"מ5

  .קלף וערבב עם מים

  HS31032   מחום הגנהל ג'ל ספרי
   רגישים וחלקים חומרים על להגן אידיאלי

  והלחמה ריתוך בעת לחום

  גז לריתוך

       

PROPAW037  
  גר 370 פרופןבלון 

MAPPW045  
 גר MAPP 454בלון 

 במיכל חד פעמי קירור גז

  

R12, R134a,  
R22, R404  
R407, R408 
R409 12 ל תחליף  
R410A  
R507, R508B  

  
  מיכל עם ונטיל לחיצה

R134AW050S 
R134a  500gr 

R600W042S 
R600a  420gr 

  

CH339 ז למיכלבר  

CH340 ברז למיכל 

 

מבער איכותי 
2000ºCעד ל 

 עובד גם הפוך
ראש מתחלף, 
כולל מצת 
ודיזה לניקוי 

http://www.supco.co.il
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  מק"ט  R-22  דחס  לגזמ
BTU W התנעה  Prs נפח  H.P דגם 

 
420 CSIR CBP 5.7 1/5 AE9415ES 

 
570 CSIR CBP 7.6 1/4 AE9422ES 

 
680 CSIR CBP 8.9 1/3 AE9430ES 

 
860 CSIR CBP 12.4 1/2 AE9440ES 

 CSIR HBP 12.87 1/2 SC12DHST לפלוס

 /מינוסל
 CSR LBP 17.69 5/8 SC18CMHST הקפאה

 CSIR HBP 15.28 3/4 SC15DHST לפלוס

 
2460 CSR M/HBP 18.8 3/4 AK5510ES 

 
2950 CSR M/HBP 22.3 1 AK5512ES 

 
2920 CSR M/HBP 22.3 1+ AKM22ES 

 
3540 CSR M/HBP 26 1 1/4 AK5515ES 

 
3410 CSR M/HBP 26 1 1/3 AKM26ES 

9580 
 

PSC M/HBP 16.1 1 RGA5512EXC 

13940 
 

PSC HBP 30.5 1 1/4 AW5515EKP 

13400 
 

PSC M/HBP 26 1 1/2 WJ5516EKP 

15100 
 

PSC M/HBP 31 1 1/2 WJ5518EKP 

24250 
 

PSC HBP 48.4 2 1/4 AW5528EKP 

38750 
 

PSC M/HBP 79 4 AVA5546EXC 

  מק"ט  R-134a  מדחס  לגז
BTU W התנעה  Prs נפח  H.P דגם 

 
220 RSIR CBP 4.00 1/8 AZ0387YS 

 
331 RSIR CBP 5.91 1/6 AZ0413YS 

 
170 PTCR LBP 6.53 1/5 TW1368YS 

 
190 PTCR LBP 6.92 1/5 TW1374YS 

 
230 PTCR LBP 8.36 1/4 TWB1390YKS 

 
280 RSIR LBP 14.17 1/3 AE1410YS 

 
370 PTCR LBP 12.5 1/2 TP1415YS 

 
370 PTCR LBP 12.5 1/2 TPA1415YXC 

 
1006 CSIR M/HBP 12.05 1/2 AEA4440YKS 

  מק"ט  R-134a  מדחס  לגז
BTU W התנעה  Prs נפח  H.P דנפוס 

110 CSIR 1/8 3.86 לקולר TL4GLST 

 RSIR   לקולר
 TL5GLST 1/6 5.1  מקפיא

175 CSIR  מקפיאל  
 FR75GLSTOC +1/5 6.93  ביתי

215 CSIR  מסחרי ל
 FR8.5G 1/4 7.95  קטן

 CSIR   קירור עם
 FR10GLSTOC 1/4   שמן

275 CSIR   בלי קרור
 FR10GHST +1/4 9.05  שמן

 CSIR  מסחרי ל
 FR11GHST 1/3 11.15  +קבל

215 RSIR  מקרר ל
 NL84FTLSTOC +1/4 8.35  ביתי

קירור עם    275
 NL10FTLSTOC 1/3   שמן

קרור  ילב   275
 NL11FTLST 1/3   שמן

  

מסחרי ל
 SC12GLST 3/8   +קבל

מקרר ל
 SC15GLST 1/2   מסחרי

   5/8 SC18GLST 

מסחרי ל
 SC21GLST 3/4   +קבל

  מק"ט  R-404/507  מדחס  לגז
BTU W התנעה  Prs נפח  H.P דגם 

למינוס 
 CSIR  LBP  10.29 1/3 SC10CL  הקפאה

למינוס 
 CSIR  LBP  12.87 3/8+ SC12CLHST  הקפאה

למינוס 
 CSIR  LBP  15.28 1/2 SC15CLHST  הקפאה

למינוס 
 CSR  LBP  17.68 5/8 SC18CLHST  הקפאה

למינוס 
 CSR  LBP  20.95 3/4 SC21CLHST  הקפאה

למקרר 
 CSIR  M/HBP 12.87 1/2 SC12DLHST  פלוס

למקרר 
 CSR  M/HBP  15.28 3/4 SC15DLHST  פלוס

 
1380 CSIR CBP 18.8 3/4 AKM19ZS 

 
780 CSR LBP 18.8 3/4 TYA2431ZKS 

  מק"ט  R-410A  מדחס  לגז
16850  

  

 1 1/2 PA200X2CS4KU1 

20207   2 PA240X2CS4KU1 

  מק"ט  R-600  מדחס  לגז

  LBP RSIR 10 1/5+  QD100YU 
 

http://www.supco.co.il
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   להלן:שהתרשים המתאים חבר לפי  - מנוע רשת אקסייאלי
   .אחריות על נזק כתוצאה מחיבור שאינו על פי תרשים ההתקנהאין 

  

   230VACWiring Diagram תרשים חיבורים ל    380VACDiagramלמנוע תרשים 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 מנוע יונקמק"ט 
Suction P/N 

Ø מדחף  
mm 

  מתח
V  

  זרם
A  

  הספק
W  

  מהירות
Rpm 

ספיקה 
M³/h 

ספיקה 
CFM 

  רחש
db 

  קבל
Mfd 

  משקל
Kg  

  הערות
Note 

SM4E250 250  230  0.25 50 1400 900 533 54  1.5  1.6  

  חד פאזי
  

One phase 

SM4E300 300  230  0.40  80  1380  1650 970 57 2 3.3  
SM4E350 350  230  0.70  150  1380 2050 1213 64 4  4.8 
SM4E400 400  230  0.95  200  1380  3430 2030 69 6  5.6  
SM4E450 450  230  1.20  260  1350 4260 2521 73 6 7.2  
SM4E500 500  230  2.10 450 1350 5920 3503 68 12 9.3 
SM4E550 550  230  2.80  600  1350 7080 4189 77 12 10.5  
SM4E600 600  230  3.50 700 1400 8040 4757 77  12  10.5  
SM4E630 630  230  4.50 900 1300  9500 5621 78 12  14.2 
SM4D300 300  380  0.30  80  1380  1025 607 60 -  3.3  

  תלת פאזי
  

3 phase 

SM4D350 350  380  0.45  150  1380 2050 1213 64 -  4.8 
SM4D400 400  380  0.60  200  1380  3470 2053 68  -  5.6  
SM4D450 450  380  0.55 250  1360  4260 2521 68 -  7.2  
SM4D500 500  380  0.95 450 1320 5800 3432 68 -  9.3 
SM4D550 550  380  1.20 600  1350 6800 4024 75  -  10.5  
SM4D600 600  380  1.45 750 1350 7750 4586 76  -  10.5  
SM4D630 630  380  1.80  800  1300  9300 5503 78 -  14.2 
SM6E400 400  230  0.55 120 950 2370 1402 56  3  5.6   חד פאזי

מהירות 
  נמוכה
  

One phase 
Low speed 

SM6E450 450  230  0.60 130 920 2920 1728 60  4  7.2  
SM6E500 500  230  0.80 175 950 3800 2249 52 6 9.3 
SM6E550 550  230  1.00 210 900  5000 2959 68  6  10.5  
SM6E600 600  230  1.50 320 900 5320 3148 70  10  10.5  
SM6E630 630  230  1.80 350 900 6300 3728 70  10  14.2  
SM6D550 550  380  1.10 310 950 5160 3053 69  -  10.5   תלת פאזי

מהירות 
  נמוכה

3 Phase 
Low speed 

SM6D600 600  380  1.20 350 900 5320 3148 70  -  10.5  
SM6D630 630  380  1.30  400 900  6500 3846 70 -  14.2 
SM6D700 700  380  1.60 750 900  8800 5207 75  -  18  

 

  BL-SM4E400the P/N, for example: ▪ For Blowing fan add BL to, לדוגמא: BLהוסף למק"ט  ,דוחף מנועל §
 ,30º/+55ºC -  ▪ Same Spec. for Suction & Blowing. IP54, Class F, T.F.135ºCיונק. לדוחף ו הנתונים זהים §

 

A b c d g h i 

 

250 92  75.5 18 70 7  330  
300 92 85.5 24 80 7 360 
350 102 110.5 47.5 80 9 422 
400 102 122.5 28 90 9 470 
450 102 135.5 47 90 10 522 
500 138 137.5 36 90 10.5 570 
550 138 151 50 90 10.5 632 
600  138  165 24 95 10.5 695  
630 138 105 14 95 10.5 735 
700 146 165 15 108 12  795  

 

 יונק
Suction 

5 

30 

30 

380V 
AC 

BROWN 
  חום

M 
 BLUE/ ירוקצהוב

  כחול

BLACK 
  שחור

Green/Yellow  

C 

230V  
N  
  

  

L  
BROWN חום  

M 
BLUE כחול  

BLACK שחור  

Green/Yellow צהוב/ ירוק  

BLACK שחור  
BLACK שחור  

http://www.supco.co.il
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 "כנף ינשוףאקסייאלי " מנוע רשת
  ! שקטהוספיקה גבוהה לפלסטית 

  
כנפיים פלסטיות מעוצבות, בעלי שפת  7סדרת מנועי רשת חדשה, 

זרימת אוויר משוננת (ינשוף) להפחתת מערבולות אוויר ודיכוי רחש 
)  73%-30%(רעש) אוויר נלווה. ספיקת אוויר הרבה יותר גבוהה (

 נת,לווברזל מגבאותו הקוטר. רשת ה בהשוואה למנוע רשת רגיל
לחיים ארוכים יותר ולמניעת קורוזיה  בצבע פלסטי שחור הצבוע

  בסביבה לחה.

  One phase, Suction             יונק ,חד פאזי

מנוע  מק"ט
Motor P/N  

קוטר 
  מדחף

  מתח
V  

  זרם
A  

  הספק
W  

  מהירות
Rpm 

ספיקה 
M³/h 

ספיקה 
CFM 

  רחש
db 

  קבל
Mfd 

משקל 
Kg 

 הערות
Note 

SM4E300P 300  230 0.44  95  1350 1650 976 55 3  3.3  למנוע
דוחף, 

 BLהוסף 
  למק"ט

SM4E350P 350  230 0.55  145  1350 2700 1600 60 4  4.6 
SM4E400P 400  230 0.85  190  1350 3600 2130 65 5 5.5  
SM4E450P  450  230  1.40  320  1320 5800 3430 66 8 7.1  

  
   Flat AXIAL FAN MOTOR -  יזוג אווירמנוע רשת שטוחה למ

  

 חבר את המנוע לפי התרשים מטה, - הוראות חיבור
   .קופסת המנועהדומה לזה המופיע ב

על כל נזק שיגרם כתוצאה מחיבור לא  יותאין אחר
  )230V (חד פאזי הנ"לתרשים הנכון ושאינו על פי 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  One phase, Suction                             יונק ,חד פאזי
מנוע  מק"ט

Motor P/N  
קוטר 
  מדחף

  מתח
V  

  זרם
A  

  הספק
W  

  מהירות
Rpm 

ספיקה 
M³/h 

ספיקה 
CFM 

  רחש
db 

  קבל
Mfd 

 משקל
Kg  

 הערות
Note  

SM4F300 300  230  0.40  80  1380  1650 970 57 2 3.3   למנוע
דוחף, 

 BLהוסף 
 למק"ט 

SM4F350 350  230  0.70  150  1380 2050 1213 64 4  4.8 
SM4F400 400  230  0.95  200  1380  3430 2030 69 6  5.6  
SM4F450  450  230  1.20  260  1350 4260 2521 73 6 7.2  
SM6F300 300  230  0.28  75  900 1600  942  52  3  3.3  

מהירות 
  נמוכה
Low 

Speed 

SM6F350 350  230  0.30  90  900 2110  1242  52  2  4.8  
SM6F400 400  230  0.55 120 950 2370 1402 56  3  5.6  
SM6F450 450  230  0.60 130 920 2920 1728 60  4  7.2  
SM6F500 500  230  0.80 175 950 3800 2249 52 6 9.3 

  

 ,30º/+55ºC - Same Spec. for Suction & Blowing. IP54, Class F, T.F.135ºCהנתונים זהים לדוחף ויונק.  §
 ) 30מ"מ (ראה מידות בעמ'  500עד  300שת שטוחה בקוטר ניתן להזמין פלטה/ מסגרת מרובעת למנוע ר §

 SMSF300S הזמן מק"ט:מ"מ  300פלטה/ מסגרת מרובעת למנוע רשת שטוחה בקוטר  להזמנתלדוגמא: 

230V  
N  
  

  

L  
BROWN חום  

M 
BLUE כחול  

BLACK שחור  

Green/Yellow צהוב/ ירוק  

BLACK שחור  
BLACK שחור  
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    )יעם פלטה מרובעת (אקסייאלשטוחה מנוע רשת 
   

דוחף מנוע פלטה ו מק"ט
Blow. Motor & plate 

Ø מדחף  
mm  

  מתח
V 

  זרם
A 

  הספק
W 

  מהירות
Rpm 

ספיקה 
M³/h 

ספיקה 
CFM 

  רחש
db 

  קבל
Mfd 

  משקל
Kg 

  הערות
Note 

SM4E-250S BL 250 230 0.25 50 1400 945 560 54  1.5  4.5 
חד פאזי 

  דוחף
  

One phase 
Blowing 

SM4E-300S BL 300 230 0.40  80  1380  1650 970 57 2 7 
SM4E-350S BL 350 230 0.70  150  1380 2153 1274 64 4  8.3 
SM4E-400S BL 400 230 0.95  200  1380  3602 2131 69 6  9.5 
SM4E-450S BL 450 230 1.20  260  1350 4473 2647 73 6 13.3 
SM4E-500S BL 500 230 2.10 450 1350 6216 3678 68 12 16.4 
SM4E-550S BL 550 230 2.80  600  1350 7434 4400 77 12 19 
SM4D-300S BL 300 380 0.30  80  1380  1076 637 60 - 7  תלת פאזי

  דוחף
  

3 phase 
Blowing 

SM4D-350S BL 350 380 0.45  150  1380 2153 1274 64 - 8.3 
SM4D-400S BL 400 380 0.60  200  1380  3644 2156 68  - 9.5 
SM4D-450S BL 450 380 0.55 250  1360  4473 2647 68 - 13.3 
SM4D-500S BL 500 380 0.95 450 1320 6090 3604 68 - 16.4 
SM6E-350S BL 350 230 0.40 75 930 1313 777 52 2 8.3  חד פאזי

מהירות נמוכה 
  דוחף

  

One phase 
Low speed 

Blowing 

SM6E-400S BL 400 230 0.55 120 950 2489 1472 56  3 9.5 
SM6E-450S BL 450 230 0.60 130 920 3066 1814 60  4 13.3 
SM6E-500S BL 500 230 0.80 175 950 3990 2360 52 6  16.4 
SM6E-600S BL 600 230 1.50 320 900 5586 3305 70  10 19.8 
SM6E-630S BL 630 230 1.80 350 900 6615 3914 70  10 23.8 
SM6D-350S BL 350 380 0.30 90 950 1313 777 53 - 8.3  תלת פאזי

מהירות נמוכה 
  דוחף

3 Phase 
Low speed  

SM6D-400S BL 400 380 0.35 110 920 2426 1435 58 - 9.5 
SM6D-450S BL 450 380 0.75 150 950  3150 1864 60 - 13.3 
SM6D-500S BL 500 380 0.85 230 950 4095 2423 53 - 16.4 

 50Hz ,T.F. 135°Cהמק"טים הנ"ל למנוע דוחף. ניתן להזמין את כל הדגמים גם כמנוע יונק. כל המנועים  §
 SM4E400Sמ"מ:  400חד פאזי בקוטר  יונק, לדוגמא: מנוע BLהורד מהמק"ט את ה , יונק מנועלמק"ט של  §
 , המידות ב מ"מ30ºC to +55ºC - ,(IP54, Class Fהנתונים והמידות נכונים גם למנוע דוחף וגם ליונק. טמפ' עבודה ( §

  
  

  עמוקה רשתמק"ט  A B Ø  C D E F H L J K M בלבד פלטה מק"ט
SMSF300S 92 10 300 315 85 317.4 10 80 254.5 380 430 AXIALGRID30 
SMSF350S 92  10 350 365 105 367.4 10 105 290 430 480 AXIALGRID35 
SMSF400S 92 10 400 415 112 417.4 10 112 325 480 530 AXIALGRID40 
SMSF450S 102 12 450 465 128 468 10 128 360.5 530 580 AXIALGRID45 
SMSF500S 138 12 500 515 128 518 10 128 396 580 630 AXIALGRID50 
SMSF550S 138 12 550 570 140 573 10 140 435 630 680 AXIALGRID55 
SMSF600S 138 12 600 620 155 623 10 155 470 680 730 AXIALGRID60 
SMSF630S 138 12 630 650 155 658 10 155 550 710 760 AXIALGRID63 

 

 

 חףוד
Blowing 

Da0315 
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  ופיח לחות ,מערכת לשיקום, מחזור גז וניקוי משמן, חומצה
  

Fri3Oil הלוגני קירור  ילנוזלמתאימה  ,מערכת אוטומטית"halocarbon"   
  !הלקוח באתר נוזלי הקירור הללו, סוגי את כל  נקותלמחזר ול מסוגלת

 .במהירות לתחזוקה שוטפת םומתאי חוסך כסף ,ויעילות םמשפר ביצועי
 

              (גז "ידידותי") HFC, לשימוש ב CFC/HCFC ית משימושמערכו סבתה •
 , סופרמרקטים וכו'.מיזוג, קרור גדולות, VRV/VRF למערכותמתאים  •
 או חדירת מים.לאחר שריפת מנוע,  הקירור תניקוי מהיר של יחיד •
 .22Rע"י שימוש בגז הקיים במערכת בעיקר עם הניקוי מבוצע  •
 .ברבע מהזמן הרגילמלא שוטף  קודלתפ ת המערכתהחזרניקוי ו •
 דינמיים של המערכת ויכולת הקירור.-תרמו )COP( ה ר ביצועיופיש •
 Burneau Veritasוהסמכות מ  CEפטנט ספרדי, מאושר  •

   

          חלד.-בקופסאת אל יחידה ראשית
  ס"מ 63רוחב , 40גובה  ,66מידות: אורך 

  ידיות   2גלגלים,  4: נידות. ק"ג 62משקל 
  קירורה יגזלכל כ"ס  Daikin 3מדחס 

  V~, 50Hz 230 ,1.8kW: הפעלה מתח
  

  לתהוועיקרון פע תרשים המערכת
  חיצוני מיכל גז .1
 רמת המזהמים .2
 נוזל קירור שטוף מזיהום .3
 מים .4
 שמן, חומצה וחלקים צפים .5
 עינית ביקורת .6
 שסתום התפשטות .7
 מפריד טיפות .8
 מהמפריד גזהקו יניקת  .9

 מדחס .10
 נוזל מקורר, מעובה .11

  

 a  – בלילת מומסים, משקעים ומזהמים  
 b  – הפרדת משקעים לפי צפיפות  
 c  –  עיבוי גז הקירור במערכתOil3riF  

  
  
  מונע קפיאה,נטרל לחותמ  קיט לנטרול חומציות  לגילוי דליפותצבע קיט   קטנות דליפות גז ימתתס

  

  

  

  

  

  

  

  

  HS17002מיכל + צינור   HS18002מיכל + צינור    HS21002מיכל + צינור    HS60002מיכל + צינור  
  HS17022ם מיכלי 2סט   HS18022מיכלים  2סט   HS21022מיכלים  2סט   HS60022 םליכמי 2סט 

  1/4ברז "+  ס"מ 30באורך  שרותהצינור  . 1/4חיבורי " 2 עם חומר במיכל הזרקהשל מ"ל  60 :כולל כל מיכל
 

  ק"ג/לשעהמחזור   במצב נוזלי גזסוגי   במערכת לחץ
MP  - בינוני  R134a, R401A  70 5%±  
HP - גבוה  R22, R407C, R404  115 5%±  

VHP - גבוה מאוד  R410A  135 5%±  

http://www.supco.co.il
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HIGHSIDE Chemicals Inc. משווק בלעדית ע"י סופקואוויר לתעשיות הקירור ומיזוגהמוביל בארה"ב הכימיקלים  ןיצר והינ ,.  
  

  LEAK LOCK –ליק לוק 
) NAT(לאטימת חיבורי צנרת  משחת דבק

גמיש תמיד ולכן לא נשבר ממכות או והברגות, 
  . בכל מצב דליפות מונעשינויי טמפרטורה וכך 

  ם לרוב הכימיקלים נוזלים וגזיםמתאי
  

 מונע התרופפות אומים וחיבורים בשל רעידות   »
 ובוואקום מלא PSI 10,000עמיד בלחץ עד  »
 204ºCעד  93ºC-טמפרטורת עבודה  »
 לעולם לא מתקשה ולא הופך לפריך או לשביר »
  לכל גזי הקירור והשמניםמתאים  »
 לחיבורי מתכות ופלסטיק  »
  אינה חומצית נדבק לכל משטח נקי, המשחה »

    

  

  כמות  תיאור   מק"ט
HS10001  גרם 30  ליק לוק רגיל  
HS11001  גרם 30  ליק לוק זהב, עם טפלון  

     

  RED EPOXY –קיט אפוקסי אדום 
דו רכיבי, תעשייתי, ביצועים אפוקסי דבק 

חורים. מתקשה תוך דקות  לסתימתגבוהים 
ב). וזההופך עם ברנר (גלויה באוויר חם /להבה 

  לערבב יחד ביחס שווה. דבק אדום, מקשה לבן .

 מתחבר לכל המתכות ולפלסטיקים קשיחים »
 פועל במהירות וקל לשימוש  »
 מתאים לסביבת גזים, שמן, דלק וחומרי ניקוי »
 PSI 6,000. נגזר ב PSI 3,000נבדק בלחץ  »
 149ºCעד  73ºC-טמפרטורת עבודה  »
    בחום איחויאחר ביצוע משנה צבעו לזהב ל »

  כמות  תיאור   ק"טמ
HS12001  גר' 70  דבק אפוקסי אדום  

     

  THREADLOCKER –דבק הברגות 
  , "טפטף והברג"תלחיזוק הברגו דבק

  מונע פתיחה מקרית ממכות וזעזועים
  נפתח בשימוש עם כלים ידניים רגילים

 מונע השתחררות של ברגים ממכות וזעזועים »
 וניםביצועים מעולים בחיבור מתכות וחומרים ש »
 מתנגד ללחות ומונע חלודה וקורוזיה »
 מתאים לסביבת גזים, שמן וחומרים כימיים »
    220ºCעד  130ºC-טמפרטורת עבודה  »

  כמות  תיאור   מק"ט
HS13001  מ"ל 14.8  תדבק לחיזוק הברגו  

     

  Solderlene  -חמה למשחת ה
   לא חומצי. משחת פלקס באיכות גבוהה.
בד אלומיניום מתאים לכל סוגי המתכות מל

  .ומגנזיום
 , מקדם זרימת הלחמהיכושר הרטבה תעשיית »
 לשימוש בטמפרטורה נמוכה ובינונית »
 1להלחמה רכה »
 ם ללא עופרתגלחומרים עם עופרת ו »
  מובנית במכסה המיכלמריחה כולל מברשת  »

  

  כמות  תיאור   מק"ט
HS30004  מ"ל 118  משחת הלחמה קטן  
HS30016  מ"ל 476  משחת הלחמה גדול  

    

  SUPCO 88 –תוסף שמן למנוע 
חובה בכל מנוע ומדחס  מדחסיםתוסף לשמן 

  קירור הנוסחה שתוכננה במיוחד להוספה לשמני 
 ומאריך את חיי המנוע 46.7%מקטין חיכוך ב 

מהירה מתאים לכל סוגי גז הקירור ופועל בצורה 
  מפרק משקעים פיח ולכלוך במערכת. .מיוחדתו

חלקים  9כל  לע" SUPCO 88של " 1חלק הוסף 
  )1/9(יחס שמן  מנועבשל שמן 

במיוחד למנועים גדולים ומדחסים הפועלים  »
 במהירות גבוהה. מגביר את תפוקתם ועמידותם

 במדחס ימגביר את הסיכה של שמן מינראל »
 מנוע מקטינה צריכת זרםבפחות שחיקה  »
מונע שחיקה וסתימות בשסתום התפשטות  »

 נקבוביות כל הובקפילרים ע"י חדירה ל
 אטמיםהונזילות שמן מ תמונע התיישנו »
 מרכיבי השמן בטוחים לכל סוגי בידוד הליפוף »
    טיפות שמן אחדות משחררות ציר תקוע ממסב »

  כמות  תיאור   מק"ט
S8  ליטר 1/4  תדבק לחיזוק הברגו  

     

  ZOOM SPOUT – שמן רב תכליתי
שמן על בסיס פאראפין, לא דביק, באיכות גבוהה 

 צירים ,במהירות רגילה וגבוהה מון חלקים נעיםלשי
  מיסבים ולכל מטרה

פיה גמישה וארוכה לשימון מדויק במקומות  »
 צרים ועמוקים

« '  לכל סוגי המנועים, מפוחים, משאבות וכו
 שומר על תכונותו גם בטמפרטורה גבוהה »
    60ºC@  92-99צמיגות  »

  כמות  תיאור   מק"ט
MO98  מ"ל 118  משמנת, שמן כללי  
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  TRACE   -גז  ותיפללגילוי ד אדום צבע
גז במערכות  ר דליפותותיאצבע נוזלי אדום ל

הנראה בעין רגילה  שמן מינראלי הפועלות עם
  UVוגם ע"י תאורת 
  לכמות השמן במערכת. 1/8הוסף ביחס של 

 יצבע אדום לגילוי נזילות על בסיס שמן מינראל »
 ת, נראה בצבע תכלUVמאתר דליפות עם נורת  »
 למערכות קירור בהם השמן נע עם הגז »
חומר הגילוי הבטוח ביותר לשימוש במערכות  »

 הידראוליות, קירור ומיזוג אוויר 
    אינו מכיל פוליאסטר  (למערכות הידראוליות) »

  כמות  תיאור   מק"ט
HS20004  מ"ל 118  צבע אדום לגילוי דליפות  

     

  TRACE 2 – באור רגיל ותיפלד מאתר
נראה לעיין , שמן סינטטי ת עםומערכל וםזל אדונ

מערכות פועלות. נדיפות נמוכה, דרך קרח בגם 
שאריות ומשקעים. נע במערכת עם השמן.  ללא

  .שמן במערכתלכמות ה 1/8הוסף ביחס של 
  

 הדרך הכי אמינה והכי זולה לאיתור דליפות »
 מאתר דליפות ויזואלי גם באור חלוש ביותר »
 ע אדום בהיר הדליפות נראות כסילון בצב »
 בניגוב עם מטלית לבנה מתקבל כתם אדום »
 למערכות קירור בהם השמן נע עם הגז »
 מתאים לכל סוגי השמנים וגם לגזים החדשים  »
      כחול -נראה בצבע סגול UVבעזרת מנורת  »

  כמות  תיאור   מק"ט
HS21004  מ"ל 118  צבע אדום לגילוי דליפות  
HS21016  מ"ל 475  צבע אדום לגילוי דליפות  

     

  סבון שאינו קופא לגילוי דליפות גז 
 34ºC-עד  למערכת הפועלת בטמפרטורה נמוכה 

   לעומת סבון רגיל שכן קופא
מגלה דליפות גז ע"י בועות סבון שלא קופאות 

זוהר  יומופיעות על פני השטח בצבע פלורוסנט
  המיכל כולל פד למריחה מבנה במכסה

 34ºC-עד  בדיקת דליפות תוך כדי עבודה »
 בועות סבון גדולות במיוחד שאינן קופאות »
 ועוד R-12, R-134A, R-22, R-502לגז  »
 Ammonia, CO2מתאים גם למערכות של   »
 אינו דליק, לא חומצי  »
  ללא אטילן גליקול (נוזל צמיג המשאיר כתם) »

  

  

  כמות  תיאור   מק"ט
HS22008  מ"ל 236  סבון בועות שאינו קופא  

     

  OIL Checker – וג השמןאת ס זההמ
ע"י  סוג השמן במדחס תוך שניותלזיהוי קיט 

לכמות הנוזל בכמות זהה  דחסערבוב שמן מהמ
  /פוליסטר (סינטטי) /אלקאבנזן מינרלי. במבחנה

  

מהשמן     5ccלמבחנה עם המכסה הלבן  הוסף »
 טיפות) כחצי ס"מ מתחת לצוואר המבחנה 180(
הגוון  שניות, אם 5סגור את המבחנה וערבב  »

 , אם מעונן המשך...שמן פוליאסטרזה  – צלול
מהשמן     5ccמזוג למבחנה עם המכסה השחור  »

 שניות 5וערבב  טיפות) סגור 180(
    זה מינרלי-שמן אלקאבזן, אם מעונן –אם צלול  »

  כמות  תיאור   מק"ט

HS16501  סטים 2  קיט לזיהוי סוג שמן  
     

  ACID TEST –בודק חומציות בשמן 
  נוזל סגול וטפטפתמבחנות זכוכית עם  4

לבדיקת נוכחות של חומציות במערכת הגז 
ערבב כמות זהה של שמן מהמערכת עם הנוזל 

  הצבע תת ובדוק אהסגול באחת המבחנו

 הנוזל משנה את צבעו בנוכחות חומצה »
 ומעלה 6.8phתקין,  –סגול או כחול  »
 5.2ph - 6.8phרמה בינונית,  –ירוק  »
ומטה, המערכת  5.2ph, חומצתי –צהוב  »

 בסכנה ויש לנקוט בצעדים לנטרול החומציות 
  אינו דליק, לא רעיל, אחסן הרחק מקרני שמש »

  

  

  כמות  תיאור   מק"ט
HS16001  גר' 70  בודק חומציות בשמן  

     

  ACID Neutralizer –מנטרל חומציות 
לנטרול שאריות חומצה בצנרת גז ולאחר שרפת 

 עם השמן דרך קו היניקה.מדחס. הוסף למדחס 
  .דחסלשמן במ 1/64למניעה הוסף ביחס של 

  1/24פה י, בגבוהה / שר1/48בחומציות בינונית 

 מתפזר בצנרת ומנטרל חומציות במהירות  »
 מתאים לכל השמנים והגזים במערכות הקירור »
 בטוח לשימוש ואינו פוגע בחלקי המערכת »
 אינו מותיר משקעים ומונע שחיקה במדחס »
 מנוע בוצה ושריפה עתידית של המדחסיכול ל »
    כטיפול לנטרול חומציות גם בציוד למחזור גז »

  כמות  תיאור   מק"ט
HS18004  מ"ל 118  חומציות מנטרל  

     

 SYSTEM INJECTOR – ספיםות זרקמ
גז  למערכתנוזלי  ףלהחדרת תוסרב פעמי מיכל הזרקה 

 PSI 250קו היניקה (בלחץ נמוך) עד דרך  סגורה
  עם גז דרך ברז לחץ גבוה מהמניפולדזרק למערכת מו

 רמזרק רב פעמי, מתאים לכל מערכות הקירו »
 אין צורך במתאמים או שסתומים »
 קו היניקהמוזרק למערכת ע"י גז דרך  »
 בדגם אלומיניום) ונטילים(+ 1/4הברגות " 2 »
 בזמן ההזרקה מונע חדירת אויר למערכת »
    מתאים להזרקת כל סוגי התוספים של סופקו »

  נפח  תיאור   מק"ט
HSINJ001  מ"ל 15  מיכל הזרקה אלומיניום  
HSINJ002  מ"ל 60  מיכל הזרקה פלסטי  
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  Super FLUSH – נוזל שטיפה ידידותי
  קירור מצנרת תמציווח נוזל ניקוי ושטיפת

ע"י סחרור הנוזל בצנרת מסיר ומנטרל חומציות 
  .חדשמדחס אחרי שריפת מדחס ולפני התקנת 

  ליטר מתאים לשטיפת צנרת של טון קירור. 3.78

, תמנקה חומצות אורגניות, חומצות מינראליו »
 דבק, פיח, לחות, משקעי בוצה, גריז, זפת וכו' 

 מתאים לכל הגזים והשמנים במערכות הקירור »
 ידידותי לסביבה, לא דליק וללא חומר הלוגני »
 דק' 20 במשךמחדש צנרת בשטיפה אחת  »
שטיפה. מומלץ ה, מלבד לאחר שריפת מדחס »

גם להחליף מסננים, מיבשים וצינורות 
    םקפילאריי

  כמות  תיאור   מק"ט
HS55032  מ"ל 947  נוזל שטיפה ידידותי  
HS55128  ליטר 3.78  נוזל שטיפה ידידותי  

     

  PINK STUFF -חומצת שטיפה ורודה 
  מעבים תסוללו נוזל ורוד מרוכז לשטיפת

סוללות מאבנית, לכלוך,  חומצה מרוכזת לניקוי
סותמים את הסוללה אשר שמן ותחמוצות 

  קירור.הופוגעים בתפוקת 
 1:2לניקוי קשה ביחס  את הנוזל עם מים: ערבב

  1:4לניקוי קל ביחס , 1:3לניקוי בינוני ביחס 

מבריק ומנקה מפני השטח של הסוללה לכלוך  »
 ומשקעי אבנית  םכבד, אבק, תחמוצת אלומיניו

ומר מלמטה למעלה, המתן לאחר התזת הח »
מספר דקות, המשקעים יתמוססו ויהפכו לקצף 

המתפשט בעוצמה ודוחף אותם מהסוללה כלפי 
 חוץ לשטיפה קלה בעזרת מים 

 משפר את זרימת האוויר, מוריד את לחץ הראש »
 מעלה את תפוקת המזגן, מאריך את חיי המעבה »
נתק המערכת בעת הטיפול. לאחר הטיפול חובה  »

  ולייבש לפני הפעלה מחדשלשטוף במים 

  

         

  כמות  תיאור   מק"ט
HS58128  ליטר 3.78  החומצת שטיפה ורוד  
HS58520 גרם 510  מוכן ורוד שטיפה תרסיס  

     

  COIL BRITE -מנקה סוללות מרוכז 
אבקה מרוכזת להכנת נוזל שטיפה ורוד 

  מאיידים תסוללו לניקוי והברקת
 1:6ביחס נפחי של ערבב את האבקה עם מים 

  ליטר נוזל שטיפה חומצתי מרוכז 3.78לקבלת 

מבריק ומנקה מפני הסוללה לכלוך כבד, אבק,  »
 ומשקעי אבנית  םתחמוצת אלומיניו

לאחר התזת החומר מלמטה למעלה, המתן  »
מספר דקות, המשקעים יתמוססו ויתפשטו 

 כקצף מהסוללה החוצה לשטיפה בעזרת מים 
עת הטיפול. לאחר אין להפעיל את המערכת ב »

   הטיפול שטוף במים וייבש לפני הפעלה מחדש

  כמות  תיאור   מק"ט
HS57014   גרם 385אבקת הברקה חומצתית  

     

  GREEN STUFF -ירוק  תרכיז שטיפה
  מעבים ומאדים תסוללו נוזל ירוק לשטיפת

לניקוי סוללות מעבים,  יתערובת אלקאלי תעשיית
ן מלכלוך ושומנים נחשו -מאדים ויחידות מפוח

  הסותם את הסוללה ומוריד את תפוקת המערכת 
 1:4לניקוי קשה ביחס  ערבב את הנוזל עם מים:

  1:20לניקוי קל ביחס , 1:8לניקוי בינוני ביחס 

מבריק ומנקה מפני השטח של הסוללה לכלוך  »
 ושומני, משקעי בוצה, אבק ,גריז וכו'  יאורגאנ
תן לאחר התזת החומר מלמטה למעלה, המ »

מספר דקות, הברש את הסוללה ושטוף במים. 
 להסרת לכלוך קשה מאד, חזור על הפעולה 

 משפר את זרימת האוויר, מוריד את לחץ הראש »
 מעלה את תפוקת המזגן, מאריך את חיי המעבה »
חומר ידידותי, מנקה משטחים ביעילות רבה,  »

 חוסך בחשמל לאחר ניקוי המאייד, לא דליק
  .נתק המערכת בעת הטיפול »

 

      

  כמות  תיאור   מק"ט
HS59128  ליטר 3.78  כזורמ ירוק שטיפה נוזל  
HS59520  גרם 539  ק מוכןשטיפה ירו סיסתר  

   

  COIL MAX -  ידידותית ומנקה סולל
ירוק אבקה מרוכזת להכנת נוזל שטיפה 

  יםאדמ תסוללו ידידותי לניקוי והברקת
 1:6ביחס נפחי של ערבב את האבקה עם מים 

  קאלי מרוכז-ליטר נוזל שטיפה אל 3.78לקבלת 

 הסוללה הפנימיתוהברקת לניקוי  »
 לא פוגע בקלקר וגם לא בחלקי הפלסטיק »
  מןושהסוללה אבנית, לכלוך מבריק ומנקה מ »
לאחר התזת החומר מלמטה למעלה, המתן  »

מספר דקות, הברש את הסוללה ושטוף במים. 
  להסרת לכלוך קשה מאד, חזור על הפעולה 

  
  כמות  תיאור   מק"ט

HS56011   גרם 460  אבקת הברקה ידידותית  
   

  ICE MAX – אבקה להסרת אבנית
  מנקה אבנית ממכונת כביסה או מכ' קרח

מהיר לניקוי ידידותית לסביבה אבקה מרוכזת 
 וקרח הוהסרת אבנית ממכונות כביסה, שתיי

  מונע קורוזיה, חיסכון בחשמל לחימום/קירור מים

את המכונה עם תכולת המיכל ומים      הפעל  »
 דק' 15-30ליטר מים), במשך  4-11(
במכונות שתייה או קרח נתק את המכונה,  »

עם הרבה , שטוף נקה את הקרח ונקז מים
 מים וזרוק מנה ראשונה

 באבנית קשה חזור על הטיפול עד להברקה  »
    תיאבק אינו מזיק במצב אינו מכיל ניקל,  »

  כמות  תיאור   מק"ט
HS50004  מ"ל 130  ת להסרת אבני אבקה  
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 R3 AC Leak Repair גז ותיפלסותם ד
 סותם דליפות גז קטנות, מפחית רעשים במדחס

לחץ ב הזרק .UVכולל צבע  משמן ומשפר יעילות.
  דקות 30תחזיק וואקום  מערכתבתנאי שה הנמוך.

 בהתהבותםמ"מ  0.05סותם גליפות גז קטנות  »
 הגזים במערכות הקירורמתאים לכל השמנים ו »
 BTU60,000 מיכל שלם מתאים למערכת של  »
 משמן חלקי מתכת דליפות גז עתידיות ומונע  »
 מאריך חיי אטמים ומשפר את גמישותם »
    רתלאיתור דליפות גדולות יו UVכולל צבע  »

  כמות  תיאור   מק"ט
HS60002  מ"ל 60  סותם דליפות + צינור  
HS60022   ,מ"ל 118  מיכלים 2סותם דליפות  

     

       Anti-Clog קוטל בקטריות למזגן
מגש בקטריאלית קוטלת ב-מרוכזת אנטי הטבליי

מאייד בקטריות לגיונרים, בקטריות שגורמות ה
ודלקות בדרכי הנשימה שפעת לצינון, למחלות 

  עבודה חודשי 4טוב ל  ,לחותהמ יםמתפתחה

בפעולת המזגן בקיץ מנוקזים המים דרך מגש  »
אייד, שמשמש כל עוד הוא לח, כמצע נהדר המ

 להתפתחות בקטריות המתפזרות באוויר.
 מונע בקיץ את תופעת, "ההתקררות מהמזגן"   »
 במגש עם הפד הלבן כלפי מטה  ההנח טבליי »
תופעל אוטומטית בכל זמן המגע עם  ההטבליי »

מי הניקוז, (כאשר המזגן פועל) וכך יתנדף 
 99%לחיטוי ממנה חומר קוטל בקטריות. יעיל 

  EPAמהבקטריות. היחיד שאושר ע"י ה 

  

  

  מומלץ למזגן  תיאור   מק"ט
HS511030  כ"ס 2.5עד   קוטל בקטריות דק  
HS52105  טון 5עד   קוטל בקטריות  
HS52115  טון 15עד   קוטל בקטריות גדול  

   

 SLIME-OUT מרחיק ריח ועובש מהמזגן
ניקוז ש וצנרת המגטבליית אלקאלי לניקוי וחיטוי 

שומני מלכלוך  פאן קווייליםשל המאייד במזגן וב
  עובש. שלהסותם את הניקוז ומפיץ ריח  יאורגאנו

טון קירור  3חודשים לכל  1-2כל גדולה  הטבליי
החומר . ראשון כפול יבמגש הניקוז. בחיטו

  .חשוף לשמששצינור ניקוז מ ירוקת ישטוף גם

כלוך מנקה את פני השטח של מגש הניקוז מל »
 ושומני, משקעי בוצה, ואבק יאורגאנ

במגע של מים עם הטבליות, משתחרר חומר  »
 המתפשט על פני המגש, מנקה ומחטא אותו

המזגן בקיץ נוטפים מי הלחות למגש  תסוללמ »
עובש . מתפתח שנדבק לסוללהעם האבק 

 הניקוז ומפיצים ריח עובשסותמים את ויחד 
פזר טבליות בקצוות המגש בנקודות בהם  »

 ניקוים המים, מומלץ לבצע עם ניקוי המסננים 
    מונע הצפות וגלישת מים בגלל סתימות בניקוז »

  כמות  תיאור   מק"ט
SO100 100טבליות מרחיק עובש גדולות  
ST200  200  טבליות מרחיק עובש קטנות   

     

 T-SORB -מטהר אוויר לתעלות מיזוג 
  מיזוג. עובש מתעלות השונים וסופג ומונע ריחות 

 גורם אוסטרליהקריסטל ג'ל משמן עץ תה ה
לתחושת אוויר להיעלמות ריחות לא נעימים ו

  רענן בתעלות מיזוג. טוב לשלושה חודשים

מונע ריחות הנגרמים מ: עובש, צבע, חיות,  »
 חומרי ניקוי, סיגריות וסיגרים, הצפה ושריפה

אידיאלי לשימוש במקומות ציבוריים כגון:    »
בריאות, בתי חולים, מלונות  בתי ספר, מוקדי

 ובניני משרדים
קריסטל ג'ל משמן עץ תה אוסטרלי אינם אדי ה »

    מזיקים לאדם ולחיות ומסווג כשמן לא מסוכן 

  כמות  תיאור   מק"ט
HS53001 גרם 450  עובש מטהר ריחות  

     

 CLEANAIR במזגן ונע בקטריות עובשמ
עובש הובקטריות הסט מושלם לטיפול בתופעת 

מגש בהמים  עם הופעתמייד במזגן  יםהמתפתח
מרכיבים בסט לטיפול מושלם בתופעה:  3 .הניקוז

  תרסיס, טבליות ו"בלוק" פס אדום
חלקי הפלסטיק והמסננים, מקוטל עובש  התרסיס
  מחסלות את מצע הגידול באמבט  הטבליות

חוזרת ע"י בקטריות מונע התפתחות  אדום הפסו
הבלוק . מהבלוקת בקטריו של קוטלאיטי ר שחרו

  המזגןסוללת ממים  במגע הטבליות פעיליםו

עם האבק  מזגןה תסוללהלחות מ תבקיץ נוטפ »
אל מגש הניקוז שמשמש כל עוד הוא לח,  בהש

כמצע להתפתחות בקטריות המתפזרות באוויר 
ובקטריות עובש סותמים את הניקוז ומפיצים 

 מות להצטננות ודלקות בדרכי הנשימהגורה
קוטל עובש מידי, רסס על חלקי  - תרסיס. 1 »

 פלסטיק והמסנן אחרי ניקוי ויבוש
ניקוי פזר באמבט הניקוז ל – טבליות. 2 »

 צנרתפתיחת סטימות בהאמבט ו וטיהור
אמבט המיזוג, פס מרכז מקם ב –אדום  פס. 3 »

קוטל אוטומטית משחרר אשר מטה, כלפי לבן 
    חודשים. 4עובש במגע עם מים. טוב ל 

  תיאור   מק"ט
CLEANAIR מונע בקטריות עובש וריח מהמזגן  

     

  Thawzone  -  ותחל מיבש
תוסף לגז הקירור. משחרר מערכות שקפאו בגלל 

הזרקת הנוזל מצד הלחץ מדקות  5לחות תוך 
  במערכת גזק"ג  1 לכל 8.3ml ביחס הזרק הנמוך.

 מיבש באופן כימי את הלחות ממערכת הגז »
 ות הקירורמתאים לכל השמנים והגזים במערכ »
 אינו מותיר שום סימנים או משקעים »
 עוזר למנוע הופעת חומציות במערכת »
מונע קפיאת גז במערכות עם וללא פילטר מיבש »
        ידידותי לסביבה, אינו רעיל וללא מתנול »

  כמות  תיאור   מק"ט
HS17001  מ"ל 30  מיבש לחות קטן  
HS17004  מ"ל 118  מיבש לחות גדול  
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 ק"טמ באנגלית ציוד אמריקאיל ניםתיקו ךמדרי

 

 
 ,תיקון איתור תקלות,

  ים ותרשימיםטיפול

 EBHR מדריך כללי למקרר 
 EBDW מדריך כללי למדיח

 EBWM למכונת כביסה  כללי
 EBHD כללי למייבש כביסה 
 EBOC מדריך כללי לתנורים 

 GE  EBGDמדריך למייבש 
 MAYTAG  EBMD למייבש 
 Whirlpool  EBWDלמייבש 

 GE  EBGWלמכונת כביסה 
 MAYTAG  EBMWלמ"כ 
 Whirlpool EBWWלמ"כ 
  מק"ט  משולבים קיטים למתקני קוביות קרח

  

  ל קוביות 8 ,קיט בסיסי
Amana, Maytag 

 

RIM900E 

 

 קוביות 5 -לקיט קצר 

Maytag  
  

RIM961E 

  

ופלטת קוביות  8קיט 
להחלפהתליה   

 GEקררי מב

 

RIM300E 

  

Amana, Frigidaire, 
Electrolux, Maytag, 

Whirlpool 
RIM400E 

 

 פלטת פיקוד
למתקן קוביות 

כולל  קרח
  מנוע 

230V  IMM8366E

120V IMM8366 

 
   קרח רלמייצגיר גלגל 

 GA31  כל החברותמכני, ל

 
תרמוסטט פין קרח 

 9.5C SL7985-, נסגר 8C-נפתח 

  

מ"מ 6 ם פלסטיצינור מי
  מטר למקרר 7.6אורך ב

  וכו' חרוזים, ניטים + 
PT25E 

 

   מונע אבנית, מגנט
צינור מים מתלבש על 

חמים או קרים במקרר, 
 מכונת כביסה ואמדיח 

WG2D 

  

ריח לוואי במקרר  ונעמ
   ןוזמהחיי את מאריך ו

"יוניזטור" ללא סוללות, 
משרד/ חדר ללשנה. גם 

 .מ"ר 10 עד

KA12 

  

  מק"ט פילטר מים למקרר עם קיוסק

  
  ®Whirlpool  לפילטר 

  WF293(  EFF6001A(ארוך, פתח צר, 

  
 ®Whirlpool ,באוכנטל

(WF285) 4396508,4396510 EFF6002A  

 

  LG®  - למקררפילטר 
  WF300(  EFF6003A(ארוך, פתח צר 

  

  LG®  - למקררפילטר 
)WF290(  EFF6005A  

 

  SAMSUNG® -  פילטר ל
DA29-00012A  

DA29-00012B PS  
EFF6006A 

  

  )WF295(למקרר פילטר 
, Amana®®Maytag  

  UKF8001, 9001מחליף 
EFF6007A  

  

  למקררפילטר מים 
 ®Whirlpoolבאוכנט 

8171413, 8171414,(WF286) 
EFF6009A  

  

  SAMSUNG ®  - פילטר ל 
)WF289(  EFF6011A  

 

  GE®  - למקררפילטר 
(WF287) EFF6013A 

  

Amana, Maytag, Beko 
UKF7003A, 7001A, 

(WF288) UKF6001A, 5001A  
EFF6014A  

  

 

  )WF296( למקררפילטר 
Fisher & Paykel®  EFF6017A  

 

  ®Amana למקררפילטר 
)WF292(  EFF6021A  

  
  GE®  - למקררפילטר 

(WF282)  EFF6022A 

 

  GE®  - למקררפילטר 
  WF298(  EFF6023A(ארוך, פתח רחב 

  
  Bosch® 644845 למקרר

  WF299(  EFF6025A(ארוך, פתח רחב 

 

   Bosch®  - למקררפילטר 
  WF297(  EFF6026A( ארוך, פתח צר

    

  SAMSUNG ® -  פילטר ל
)WF294(  EFF6027A  

  

 (WF271) חיצוני פילטר מים
  EFF6034A  1/4, חיבור "10"אורך 

  

 (WF270) חיצוני פילטר מים
  EFF6036A  1/4" , חיבור6אורך "

  

   ®Westinghouseלמקרר 
)WF284(  

WF1CB  

  
 ארוך חיצוני פילטר מים

 WF261  מהירחיבור ל, 10"אורך 
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  מק"ט  למקרר גופי חימום

 

115V 15W  
, גוף חימום אלומיניום

 ס"מ 46אורך 
SH201  

 

115V 65W 
 ,םגוף חימום אלומיניו

70x14 ס"מ 
SH224  

 

230V 420W 
 םגוף חימום אלומיניו
 למקרר תדיראן

SH420T    

 
 מקרר דלתלגוף חימום 

120V 3W 11meters SH281  

220V 3W 11meters SH283  

220V 3W 5.5meter SH284  

 
  GE ל זכוכיתמפשיר 

115V 600W SH309 

115V 615W SH303 

115V 772W SH310 

 
110V 500W  

 SH437  מחמם להפשרה

 
 להפשרהגוף חימום 

Electrolux   

115V 425W 
51 x 8 ס"מ SH419   

115V 440W  
51 x 15.5 ס"מ SH415   

 

110V 650W  
 ל גוף חימום

Whirlpool   
SH433   

 
זכוכית  גוף חימום
  ילאאוניברס

115V 550W 
   SH261 ס"מ 54 הזכוכית אורך

115V 625W 
   SH265 ס"מ 27 הזכוכית אורך

 
ס"מ 21.6 הזכוכית אורך  

500W  
 זכוכית חימום פיגו 2

    115Vבטור,חיבור 
   230Vחיבור במקביל

SH264    

 
  ס"מ 20 הזכוכית אורך

115V 600W  
גופי זכוכית בטור 2  SH271   

220V 660W 
גופי זכוכית בטור 2  SH271220    

  
ת גוף חימום להפשר

  הסולל

240V 15W  
ס"מ 33אורך:   SH503  

240V 25W  
ס"מ 53אורך:   SH505  

 מק"ט למקרר הפשרה טיימר

 

 230V  T140102', דק 25 ע',ש 6
  230V TC140102', דק 25 ע',ש 6
 230V  A140102XX, 'דק 21 ע',ש 6

 120V  SC951' דק 30  ',שע 8

 120V  SC952' דק 35 'שע 16

  

  230V', דק 25 ע',ש 6
 PSN6H25M תדיראןגאלקסי 

  

  ', דק 12 ע',ש 6:40
 230V  TD20Cלמקרר קוריאני 

 

 230V SPG140121', דק 25 ',שע 6

 230V SPG140121C', דק 25 ',שע 6

 230V SPA140121', דק 20 ',שע 6

 230V  SPB1401F21', דק 20 ',שע 8

 120V  SPG1401GE', דק 25 ',שע 6

 

 120V  SC803' דק 32 ',שע 12

 120V', דק 25 ע',ש 6
4-ו 2 יםחבר לטרמינל  SC807 

 
 טיימר מתכת

 230V SPN111121', דק 25 ',שע 6

 110V SPG1111GE', דק 25 ',שע 6

 110V  SPN1111AD', דק 21 ',שע 6

 

 240V 5A 'לקאטיימר 
  UET240  והפשרה מחזור ןוון זמכ

 120V 5A 'לקאטיימר 
  UET120  והפשרה מחזור ןוון זמכ

 

 240V 5A 'לקאטיימר 
 EDT20 והפשרה מחזור ןוון זמכ

 240V 20A 'לקאטיימר 
 EDT21 והפשרה מחזור ןוון זמכ

 מק"ט מקרר תלבן לדל גומי
 

 

 SU2001 ס"מ x 51 76מסגרת 
 SU2002 ס"מ 106.5x81מסגרת 
 SU2003 ס"מ 140x  81מסגרת 
 SU2004 סמ 213x91.5מסגרת 

 

  תיאוניברסאלמסגרת 
172 x 91.5 ס"מ SU2213 

 

  מקרר דלתגומי ל
  מטר בחבילה 30
 ס"מ 1.5, עובי 2רוחב 

DG1051100 

 

  מקרר דלתגומי ל
  מטר בחבילה 30 

 ס"מ1.6, עובי 1.6רוחב 
DG1160100 

 

  מקרר דלתגומי ל
  מטר בחבילה 30 

 ס"מ1.4, עובי 1.8רוחב 
DG5451100 

http://www.supco.co.il


        20201616קטלוג קטלוג        

   www.supco.co.il 8659111-09פקס.  8654101-09טל'  .42180נתניה  , א.ת. פולג,3האומנות . סופקו אינטרנשיונל בע"מ
  39

  מק"ט  זוגות) 50(, ללא לטקס כפפות ניטריל
 ,תרבו עבודהלשעות 
  ד,עמיד במיוח לא מזיע

  גמיש, אחיזה טובה,
  מגע להפעלת אייפון

  כפפות ניטריל 100
 (לילדים) Mמידה 

BLM05004  

כפפות ניטריל  100
 L BLM05006מידה 

כפפות ניטריל  100
 XL BLM05008מידה 

כפפות ניטריל  100
 XXL BLM05010מידה 

  מק"ט אביזרים שונים
  טבעות טפלון 12
  כ"א 3מידות,  4

3/4",1",1-1/4",1-3/4" 
TR10 

   
 אוקולון שחור לציר דלת

  DR001  יחידות GE ,2 מקרר

  מק"ט טרמינלים בשקית

 
  יחידות 100

 T1027C מבודד קצה קבהנ זכר

 
  יחידות 10

 T1121 נקבה + זכר כפול

 
  יחידות  10

 T1125 נקבה + זכר כפול

 
טרמינל  יחידות 100

 T1128C רוריפין למדחס ק

 
  יחידות 100

 T1151C טרמינל כובע חיבור

 

 מק"ט דלת מפסקי

 
  טרמינלים 2 מפסק דלת

"1/4 ,15A/250V, N.O. ES16100 

   

  טרמינלים 3 לתמפסק ד
"1/4 ,15A/250V SPDTES16301 

   

 whirlpoolמפסק מדיח 
"1/4 ,15A/250V SPDTES16600 

   

 3/16דלת חיבור"מפסק 
2.5A/250V, SPDT  ES16802 

   

 רמינליםט 3דלת  מפסק
5A/250V, SPDT ES16806 

  

  טרמינלים 2מפסק דלת 
"1/4 , 4A/250V, N.C. ES18100 

       

 רדלת למאוורמפסק 
2.5A/250V, N.O. ES18805 

      

דלת למנורה מפסק 
2.5A/250V N.C. ES18806 

   

 רדלת למאוורמפסק 
2.5A/250V, N.O. ES18809  

    

וורר ונורה מאלמפסק 
SPDT, 2.5A/250V  ES18811  

    

דלת כפול מפסק 
  למאוורר ונורה

DPST, 2.5A/250V  
ES18814  
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 מק"ט טמפ' סגירה טמפ' פתיחה 25Amp ופטתרמוס

  SPSTהמגע Lבסדרת 
  

  

  
  
  

  SPDTהמגע  LDבסדרת 

  

 

52 ºC 46 ºC L125 10 
60 ºC 49 ºC L140 20 
63 ºC 52 ºC L145 20 
66 ºC 54 ºC L150 20 
68 ºC 57 ºC L155 20 
77 ºC 66 ºC L170 20 
82 ºC 71 ºC L180 20 
82 ºC 60 ºC L180 40 
93 ºC 71 ºC L200 40 
74 ºC 96 ºC L205 40 

107 ºC 85 ºC L225 40 
116 ºC 93 ºC L240 40 
132 ºC 110 ºC L270 40 
143 ºC 121 ºC L290 40 
160 ºC 138 ºC L320 40 
57 ºC 49 ºC LD 135 
60 ºC 49 ºC LD 140  
63 ºC 52 ºC LD 145 
68 ºC 57 ºC LD 155 

107 ºC 85 ºC LD 225 

  
המגע נפתח בעליה 

 טמפ'הונסגר בירידת 

7 ºC -4 ºC ML 45 
10 ºC -1 ºC ML 50 
13 ºC 2 ºC ML 55 
16 ºC 4 ºC ML 60 
21 ºC 10 ºC ML 70 
27 ºC -1 ºC ML 80 
32 ºC 2 ºC ML 90 

  

  תרמו סטופ לאמקור עם פחית
 C º2 ML55 B, סגירה Cº13 פתיחה 

  
  תרמו סטופ לתדיראן עם פחית

 C º 10 ML70 B, סגירה C º 21פתיחה 

  מק"ט  קפילארי למקרר ומקפיא תרמוסטט

  

  קפילאריתרמוסטט 
  ס"מ 175 קפילאר

-30° / +30°C  
F2000  

 

 K50-P1125-001  ציר קצר DF תדיראן
 K50-P1126-001  , מסחרילמקפיא גלידה

 K50-P1127-001  קר-למי
 K50-P1272 טרוזון NFגלקסי תדיראן
 K50-P6088  ציר ארוך  NFור אמק

 K59-P4881 ציר ארוך  DFאמקור 

  

  אניברסאליתרמוסטט 
   ס"מ 175 קפילאר

  מקפיא למתאים למקרר ו
 +5°C  / -21°C   

SC1002 

  מק"ט  למקרר מנועי פאן

  

 230V  SM101 מריקאיא "3/16ציר 
  230V  SM101Jלאמקור    "3/16ציר

  230V מריקאיא "3/16ציר 
 SM672B  (מוזל) ארוכיםברגים 

  

 230V  SM102 אמריקאי "1/8ציר 

  230V  SM102Jלתדיראן יצוק "1/8ציר
 "3/16קיט מנוע לציר 

  5.5+" 4פים "מדחו

  

  "3/16קיט מנוע ציר 
 230V SM672  מריקאיא

  מתחים2 מריקאיא "3/16ציר 
  חבר לאדום ושחור  230Vל 
  לחוטים שחור ולבן  120Vל 

SM675  

  120V  SM670 מריקאיא "3/16ציר 
 120V מריקאיא "3/16ציר 

  SM673 3000/1550 מהירויות 2

  

  230Vמנוע אוניברסאלי  קיט
 SM998  1/8" ציר

  120Vמנוע אוניברסאלי  קיט
  SM999  1/8" ציר

  

 SM321FB401  1/8"    לציר יונק  ,4ף "כנ
  SM321FB402  3/16"  לציריונק  , 4ף "כנ
  SMFB137J  3/16לציר "דוחף , 5ף "כנ
  SM321FB650  3/16לציר "יונק , 6.5ף "כנ

 

סלד  2400מנוע עם רגל 
230V, 0.2A, 4W, CCW 

  למקפיאמתאים גם 
PSC4W 

  

   ,20W מיקסרמנוע 
ס"מ  15אורך מ"מ  Ø 6 ציר

  מ"מ 44קוטר ב פלסטי בוחש
MIX20  

  

, אמנה, LGמנוע פאן למקרר 
 13Vdc  מייטג, דייהו

3.3W, CCW ,2050RPM 
  מ"מ 38, אורך 1/8ציר "

D4612AAA21  

  

סאמסונג  מנוע פאן למקרר
0.08A, 8W 

  מ"מ 33, אורך 1/8ציר "
  ס"מ ותקע 30חוטים  2

IS3210SNPSA  

  מק"ט  למקרר יםתרמוסטט

  

GE  
   קפילר  סגירה  פתיחה

C3  C23-  99 ס"מ GC116  

  

GE  C0  C6-  88 ס"מ  GC177 

Electrolux  C2  C14-  53 "מס  GC193  

 
Whirlpool  C2-  C9-  89 ס"מ  GC182   

  

C7-  C13-  107ס"מ  GC501  
C2 C1- 61 ס"מ  GC505 
C1- C8- 61 ס"מ  GC506 
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  מק"ט אביזרים למייבש כביסה

  

 ,GEחיישן אש 
Electrolux, Maytag  

Whirlpool 
DE353 

    
 GE   DE355אש  חיישן

 

  לברז גזסולנואיד ראשי 
 120V  DE382AWRטרמינלים  3

  לברז גזי נשמסולנואיד 
 120V  DE382BWRטרמינלים  2

   +משני סולנואיד ראשי ,סט
 120V DE382WRטרמינלים  2+3

 
 Maytag DE405 ס"מ 8.5גלגל 

 

פרופלור טורבינה למייבש 
Ø216 mm, Maytag DE602 

 

   תוףלתמיכה  גלגל
  ®LGעם ציר ל 

4581EL2002A  
DE2002A 

 

   תוףלתמיכה  גלגל
 ®Samsung  ל עם ציר

DC97-07523B  
DE7523A 

 

 DE692 תוףלתמיכה  גלגל
  תוףלתמיכה גלגל 
 DE693 דסקיות 2 +

 
דסקיות +תוף לתמיכה קיט 

 Maytag  DE696 למייבש כביסה

 

 ף מייבש תולתמיכה  גלגל
 Whirlpool DE702 

ף תולתמיכה י גלגל 2
 Whirlpool DE702T  מייבש 

  

  ביסהכייבש ציר לתוף מ
GE® & Electrolux® DE724 

  
 DE729  להרכבה GE תוףמחליק 

  
 DE747   מיטגמייבש ל תוףמחליק 

  

 DE775  ס"מ x 1.6 7תוף מחליק 

 DE776  ס"מ x 1.3 7תוף מחליק 

 
 DE790  לתוף ומחליק אטם

  

 Whirlpool  DE6105דלת  מפסק

 Whirlpool  DE6107דלת  פסקמ

  כביסה למייבש 230V סליל

 

1 Coil, 2,500W, WE11X60 DE315 
2 Coils, 5,300W, WE11X203 DE333 
1 Coil, 5,000W, WE11M21C  DE334 
2 Coils, 31001746 ,גדול וקטןC DE1746C 

 מק"ט  כביסה שאביזרים למייב

 
  שלמייב ךארו מסנן

Electrolux & GE DE520 

 
 "3/4 18שלמייב ךארו מסנן

Whirlpool® DE522 

 

 "1/4 22שלמייב ךארו מסנן
Whirlpool® 8557882 DE526 

 
מייטג חדש שלמייב מסנן  DE534 

  

  שלמייב מסנן אליפטי
 Oem: 8531964 DE964 

  שלמייב מסנן טרפז
 Oem: W10120998 DE0998 

 
 DE902 תפס דלת פלסטי

  מק"ט  כביסה בשיילמ גופי חימום

 

240V 5000W 
טרמינלים 13-32  DE138 

 

 גוף חימום למייבש מייטג
240V 4750W  

 "Maytag 1/4טרמינלים 
DE148 

 

  גוף חימום למייבש 
240V 5200W  

Whirlpool ®  4391960 
DE698  

 

 גוף חימום למייבש 
240V 5400W  

Whirlpool ® 8544771 
DE4771  

 מק"ט  למייבש  יתרמ פיוז

 
2400W @240V 15A  

1/4" 110 ºC STF4230 
3/16" 121 ºC STF4249B 
3/16" 144 ºC STF4291B 
3/16" 152 ºC STF4305B 

 

1/4" 177 ºC 
 Whirlpool SET184ל 

 

 

1/4"  91 ºC SET401   

1/4" 84 ºC SET407   

 

Fuse + high limit   
  שלמייבפריטים  3סט 

Maytag® 25A 240V 
SET405 

   

1/4" 91ºC ל ,Whirlpool  SET402    

1/4" 117ºC ל ,Maytag SET409   

  מק"ט SPSTכביסה  תרמוסטט למייבש

  

  66ºC פתיחה
 54ºC FL15020  סגירה
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  מק"ט חלקים למדיח  ולמכונת כביסה

  

 כיסוי לזרוע המתז במדיח
Whirlpool® DW132 

 

Sump Cover Replace 
GE® WD12X5028 DW144 

 

  קפיצים לדלת מדיח 2סט 
Whirlpool® 

 סטים) 2(במדיח יש 
DW307 

  
 DW309 לדלת מדיח 9כבל "

  

  Whirlpoolדלת  מפסק
 ES247 טרמינלים שטוחים 3מחבר 

  Whirlpoolדלת  מפסק
 ES671 טרמינלים עגולים 3מחבר 

 

 י בטיחותמפסקלוחית 
 ES682 למ"כ מייטג 4Aופיוז 

 

טרמינלים  3מפסק עם 
שטוחים ורתמה מולבשת 

  ים חדשיםמעל המתג לדג
ES8084 

  

 ES9238  דלת למדיח ורתמה מפסק

 
 GE  LA189למ"כ  6" זרוע חיבור

  

 מחזיק מנוע (קופלונג)
 Whirlpool  LP337 כונת כביסהלמ

 
 LP348 למייטג אטם מים

  
 LP340 מייטג עליוןפתח סט אטם 

  

ב לפתח יציאה וסימקיט 
 Maytag   LP341 חתוןת

 

 LP285 מעצורים 4 ,מתאם

  

 שיניים 20ציר  מתאם
 GE LP301למערבל מ"כ 

 

 מדיחל שיני מעצור
Whirlpool 4 'יח  LP338 

 מדיחל שיני מעצור
Whirlpool 12 'יח LP338D 

 
 LP585 כניסת מים מגומיצינור 

   

לחיבור מים מ  פליז תזווי
 VI2404  חלקים 3ב  1/4ל " 3/4"

י פליז אחוד תזווי מתאם
 VI3460  1/4ל " 3/4מ "

  

   מונע אבנית מגנט
להתקנה על צינור פלסטי 
 המכניס מים למדיח או מ"כ

WG2D 

 

  Yמפצל  3/4" מים צינור
 HYP38   זכר1נקבות, 2חיבור פליז 

 

אטם גומי משונן "ענק" 
 GE LP510למ"כ 

 
 LP956 ס"מ 38 מים למיטג צינור

 
 צינור ניקוז מים ל מ"כ

 SSD6   ס"מ 121צינור ניקוז מים 

 SSD6GE  ס"מ 182צינור ניקוז מים 

 SSD8GE ס"מ 243צינור ניקוז מים 

 מק"ט מים משאבות

 
 GE  LP112חיבורים ל  4משאבה 

 

  Whirlpoolתמשאב
 LP116  ללא שסתום הרגיל

 
 LP119  משאבה למכונת כביסה

 

 Whirlpool תמשאב
 LP121   גדולה עם שסתום

 

 כניסה עליונה ,משאבה
Maytag  LP123 

 
 LP128 משאבה עם צלחת מתכת

 מק"ט  חגורות למכונת כביסה

40º  

  מ'  1.09באורך  4Lחגורה 
 A41  ס"מ 0.79, גובה 1.3רוחב 

  מ'  1.05באורך  3Lחגורה 
 LB151  ס"מ 0.56, גובה 1רוחב 

 
  מ' 1.295אורך  SPZחגורה 
 LB132  מ"מ 8מ"מ, צר  9.7רוחב 

 
  F50חגורה שטוחה 

 LB260  0.5, רוחב "88אורך "

 

  חגורה טריזית למכ' כביסה
 LB276  מ' 2.34טריזים, באורך  4

  חגורה טריזית למכ' כביסה
 LB279  מ' 2.34 ךטריזים, באור 5

    סלסלות למדיח
DW10001  (תחתון) 

 

    DW10230)ן(עליו

  

 
עליון עם 
גלגלים, 
 תחתון עם

ת עמוד ממטר  

  

 תפס גלגל בסלסלת מדיח
GE® WD12X10277 DW10277 

   
פקק סיומת למסילת מדיח 
 DW10304  /סטופר לסלסלה עליונה 
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  מק"ט  גז  תנור חשמל/ל םכפתורי

 

   יםשחורם פתוריכ 4סט 
   מתאמי ציר 20+

  רטורהטבעות טמפ 4+
RK100 

   יםשחורם כפתורי 5סט 
   מתאמי ציר 25+

  רטורהטבעות טמפ 5+
RK103 

 

  מתאמי ציר 5 כפתור +
 RK101 טבעות טמפרטורה 3+  

  מתאמי ציר 5+ כפתור 
 RK102 טבעת טמפרטורה 1+ 

 

שחורים  גז כפתורי 4סט 
 RK200 מתאמי ציר 8 +

שחורים  גז כפתורי 5סט 
 RK203 מתאמי ציר 10 +

 

 ES5500200  , ללא כפתורA15בורר 

 ES5500206 שחור+ כפתור  A15בורר 

 ES5500207 לבן+ כפתור  A15בורר 

  מק"ט  Electrolux  צלחות מבער

 

Ø 16 ס"מ  DP212  

Ø 21 ס"מ  DP213  

 

16 Ø ס"מ  DP214  

21.5  Øס"מ  DP215  

 

16  Ø"מס  DP264  

21.5  Øס"מ  DP265  

 מק"ט  V240 גופי חימום

 

1350W 6", קוטר  
 CH30X356  סיבובים כפולים GE ,6ל 

2450W 8", קוטר    
 SU116 סיבובים כפולים GE ,5 ל

 

2350W 6", קוטר   
 SU117 סיבובים GE ,5ל 

2350W 8", קוטר   
 SU118 סיבובים GE  ,6ל

 

1250W 6", קוטר   
     SP12YA  סיבובים 4, דלתא על בסיס

2100W8 " , קוטר   
     SP21YA סיבובים 4, דלתא על בסיס

 

   ילאאוניברס מחבר
 RR117 בתנור גוף חימוםל

 

 48VA ילאשנאי אוניברס
 :יציאות 120,240Vכניסות 

2.5, 8, 12, 16, 24Vac 
T45 

 מק"ט 240Vלתנור   גופי חימום

 
3000W  ,42 x 37 ס"מ  RP44X126  

 
3000W  ,29 x 39 ס"מ RP44X134 

 
3000W  ,34 x 53 ס"מ CH653 

 
2585W  ,38 x 48 ס"מ CH5830 

 

2750W  אורך  40.5, רוחב
 CH5829 ס"מ 40.5

 

2850W אורך  43, רוחב
CH44K5012 ס"מ 37.5

  מק"ט  120V   מצתים

 

  מצת עגול למייבש
GE/Electrolux/Maytag SDE350 

 

  ל למייבשמצת עגו
Electrolux  / GE SDE358 

 

  מצת שטוח למייבש
GE/Electrolux/Maytag SDE364 

 
  SGR412 ס"מ 11.5 שטוח מצת

 

 שטוח ילאאוניברסמצת 
(ריבועי) תחליף לסדרות 

GR407…412 
SGR414 

 

  עגול  ילאמצת אוניברס
 צריכת חשמל נמוכה
 מתאים גם לתנור

SIG1100 

 

  ,מצת סליל כפול, שקט
 SIG102 וצריכת חשמל נמוכה

 
סיליקון שטוח  מצת

 IG4000 אוניברסאלי

 

 24V  SSN24   אוניברסאלי מצת

  מק"ט COPRELמנועי מפוח  

 

Wאורך מ"מ, סדרה ,   

TFL     180     15  TFL18015  

TFL     270     20  TFL27020 

 

TFR     180     15  TFR18015 

TFR     180     20  TFR18020 

TFR     270     20  TFR27020 

TFR     300     20  TFR30020 

 

TFD     180     30  TFD18030 
TFD     270     35  TFD27035 
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  Fµ  קבל עבודה מק"ט  D קוטר  H גובה    )CBB60 םתוא( ,יםיחשמל יםנועמלפלסטי קבל עבודה 
  CR1X440RS  1  35  65   , מילוי אפוקסיויפרופילן) מחומר כבה מאלימבנה: פלסטי (פול

  440Vac 50Hz    65  35  CR1-5X440RS  1.5מתח נומינאלי: 
  μF ±5%    65  35  CR2 X440RS  2 80 – 1קיבוליות: 

  25ºC / +85ºC / 21   65  35  CR2-5X440RS  2.5-עבודה:  טורתרטמפ
  CR3X440RS  3  35  65    "1/4טרמינלים  4חיבור חשמלי: 

  CR4X440RS  4  35  65    , טבעת ואוםM8חיבור מכני: בורג 
  אורך חיים: 

  

  65  35  CR5X440RS  5  
400VAC 30kh Class A    65  35  CR6X440RS  6  
440VAC 10kh Class B    65  35  CR8X440RS  8  

  CR10X440RS  10  35  70    מתח בדיקה:
T-T:2.0Un/60S    70  35  CR15X440RS 15  

  P0#    82  42  CR20X440RS 20דרגת בטיחות: 
  CR25X440RS 25  42  82    עמידה בתקנים:

GB3667.1-2005, UL810    82  42  CR30X440RS 30  
IEC60252-1:2001    93  45  CR35X440RS 35  

    93  45  CR40X440RS 40  

  

  93  45  CR45X440RS 45  
  110  50  CR50X440RS 50  
  110  50  CR55X440RS 55  
  110  50  CR60X440RS 60  
  120  54  CR70X440RS 70  
  120  54  CR80X440RS 80  

  
  330V פלסטי עגול התנעהקבל     370V אובלי ליאודקבל עבודה מתכת   קבל עבודה מתכת

  Fµ  מק"ט    Fµ  מק"ט  Fµ  מק"ט    370V  Fµמק"ט  
CR3X370  3    CD403X370 40 + 3 CD153X370 15 + 3   CS2125X330 21 - 25 
CR4X370  4    CD404X370 40 + 4 CD154X370 15 + 4   CS2530X330 25 - 30 
CR5X370  5    CD405X370 40 + 5 CD203X370 20 + 3   CS3036X330 30 - 36 
CR7.5X370  7.5    CD453X370 45 + 3 CD204X370 20 + 4   CS3643X330 36 - 43 
CR10X370  10    CD454X370 45 + 4 CD205X370 20 + 5   CS4353X330 43 - 53 
CR175X370  17.5    CD455X370 45 + 5 CD2015x370 20 +15   CS5370X330 53 - 70 
CR20X370  20    CD503x370R 50 + 3 CD253X370 25 + 3   CS7288X330 72 - 88 
CR25X370  25    CD504X370 50 + 4 CD255X370 25 + 5   CS88108X330 88 - 108 
CR40X370  40    CD505X440 50 + 5 CD3015X370 30+1.5   CS108130X330 108 - 130 
CR50X370  50    CD555X370 55 + 5 CD303X370 30 + 3   CS130156X330 130 - 156 
CR60X370  60    CD5575x370 55+7.5 CD304X370 30 + 4   CS145175X330 145 - 175 
CR70X370  70    CD603x370R 60 + 3 CD305x370 30 + 5   CS161193X330 161 - 193 

      CD605X370 60 + 5 CD3075x370 30+7.5   CS189227X330 189 - 227 
      CD6010X370 60+10 CD352X370 35 + 2   CS270324X330 270 - 324 

  סדרת

 
 סדרת
 דואלי

  CD705x370R 70 + 5 CD353X370 35 + 3   CS216259X400 216 - 259 
 CD805X370 80 + 5 CD354X370 35 + 4     
     CD355X370 35 + 5    220 פלסטי התנעהקבלV  

       CS6477X220 64 - 77 
 CS189227X220 189 - 227    פלסטי עגול  440V עגול דואלי מתכתודה קבל עב  
  CD355X440R 35+5 

    

     
  CD405X370R 40+5    110 פלסטי התנעהקבלV  

 CD455X440R 45+5   CS145175X110  145 - 175    אובלי  אובלי
CRX370  CDX370   CD505X440R 50+5   CS189227X110  189 - 227 
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  תנאים כללים, מכירה ושילוחתנאים כללים, מכירה ושילוח

  
  

 להלן סופקו -סופקו אינטרנשיונל 
  תנאים אלה הנם חלק בלתי נפרד מהמחירון

  
   חוסרחוסר

 ימים מיום המשלוח. 5 -תביעה לחוסר תתקבל בכתב לא יאוחר מ -
 

  נזקי הובלהנזקי הובלה
הגיש למוביל ישירות אלא אם נזק לטובין בעת ההובלה לבית הלקוח היא באחריות המוביל ותביעות בגין נזק כזה יש ל -

 ההובלה נעשתה ברכב של סופקו או ברכב של אחד מעובדיה.
 

 החזרותהחזרות
  החזרת מוצרים לא תתקבל, אלא לאחר אישור בכתב ממשרד המכירות בסופקו. -
לא יתקבלו מלקוח החזרות של מדחסים שנעשה בהם שימוש ולו הקל ביותר דהיינו, הולחמו צינורות החיבור, נפתחו  -

  ם וכדומה.פקקי
   אלא, יסופקו בתמורה מוצרים חלופיים. לא יינתן זיכוי כספי ללקוח בגין החזרות. -
 

  אחריותאחריות
סופקו תיתן אחריות למוצריה למשך שנה מיום משלוח המוצר ללקוח. האחריות מוגבלת אך ורק לתיקון המוצר, החלפתו  -

חירתנו, ועבור מוצרים שלדעתנו פגומים כתוצאה או זיכוי בערך שלא יעלה על ערכו בחשבונית המכירה הזאת, לפי ב
  מייצור לקוי או פגם במרכיבים ובחומרים.

  אין אחריות על מדחסים. -
לא תינתן אחריות על פגם וליקוי כתוצאה משימוש במוצר שלא לפי הוראות היצרן. מוצרי סופקו משווקים לאחר בדיקת  -

 גרם לצרכן, למרות השימוש במוצר.תקינות במפעל. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק כספי שנ
גלאים, נתיכים, פילטרים, סוללות, : בלים כתוצאה משימוש כגוןכלים ואו מתחלקים ואביזרים המתהאחריות אינה כוללת  -

 .תדירות השימושאופן ולבהתאם מתבקשת ם תפהחלוכו' ש , שמןנייר לרשם, דיו, עטים
 

  אזהרהאזהרה
המוצרים הנמכרים ע"י סופקו מתוכננים להיות בשימוש על ידי: טכנאי קירור ומיזוג אוויר, מקצועיים ומיומנים במערכות אלו,  -

  הפועלת בטכנולוגיות הכוללות לחץ אוויר גבוה ונמוך, שימוש בשמנים וכימיקלים, מערכות חשמל ופנאומטיקה. 
ה יכול לגרום לפציעה או אף למוות על כן סופקו ממליצה ומזהירה את שימוש לא נכון ולא על פי הנהלים במערכות אל -

  לקוחותיה לא למכור או להעביר את מוצרי סופקו למשתמש שאינו מוסמך ומיומן לטפל במערכות מסוג זה.
וק סופקו לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם למתקין, טכנאי או משתמש, לזה המוסמך וגם לזה שאינו מוסמך או ראשי לעס -

בעבודות המפורטות לעיל. כמו כן אנו ממליצים לכל המשתמשים במוצרי סופקו להשתמש בכל אביזרי המיגון וציוד 
 הבטיחות הדרוש לביצוע עבודות שרות במערכות קירור ומיזוג אוויר.

  

 מידעמידע
ם המופיעים בחוברת, מחירון או מידע טכני, כגון: שרטוטים, תוכניות טבלאות, נתונים טכניים, תכונות ושימושים של המוצרי -

  קטלוג של סופקו הנם בגדר הצעות והמלצות בלבד.
  אין להשתמש בהם לצורך התקנה ו / או שימוש עם מוצרי סופקו או מוצרים אחרים. -
או חבות בגין כל נזק שנגרם כתוצאה משימוש במידע המפורסם בפרסום זה, מחירון, קטלוג או ו/לסופקו לא תהיה אחריות  -

 ידע אחר המפורסם על ידי סופקו.מ
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  מקובלים בקירור לחציםמרת ה
psi kPa mbar bar נתון במקור  

14.5 100 1000 1 1 bar 
0.0145 0.1 1 0.001 1 mbar 

0.000145 0.001 0.01 0.00001 1 Pa 
0.145 1 10 0.01 1 kPa 

1 6.9 69 0.069 1 psi 
0.0193 0.1333 1.3 0.00133 1 Torr 

  

1 Micron  =  0.00133  mbar 1 Torr   =  1 mmHg 
1 Pascal  =  7.5006 Micron 1 Torr   =  1000 Micron 

  

  °45לפלר  גז קירורל נחושת צנרתב ת מקובלותהברג
     יצוניח Ø פנימי Ø כריכות פסיעה
mm באינץ mm mm SAE  UNF  

1.270 20 9.738 11.079 1/4" 7/16"   - 20 UNF 
1.270 20 11.328 12.667 5/16" 1/2"     - 20 UNF 
1.411 18 14.348 15.839 3/8" 5/8"     - 18 UNF 
1.588 16 17.330 19.012 1/2" 3/4"     - 16 UNF 
1.814 14 20.262 22.184  7/8"     - 14 UNF 
1.814 14 20.262 22.184 5/8" 7/8"     - 14 UNF 
1.814 14 23.437 25.357 3/4" 1"        - 14 UNF 
1.814 14 25.024 26.947  1 1/16" - 14 UNF 
2.117 12 26.284 28.529  1  1/8"  - 12 UNF 
2.117 12 29.459 31.704 7/8" 1  1/4"  - 12 UNF 
2.117 12 32.634 34.877  1  3/8"  - 12 UNF 
2.117 12 35.809 38.052 1" 1  1/2"  - 12 UNF 

  

F°  C° המרות טמפרטורה  C°  F°  
212 100 C°100 212 100  מים רותחים 
203 95   93 200 
194 90   88 190 
 180 82 נוסחה לחישוב המרת 85 185
 170 77 טמפרטורה 80 176
167 75 C in F = C x 1.8 + 32 = F 71 160 
158 70 F in C = (F - 32) : 1.8 = C 66 150 
149 65   60 140 
140 60   54 130 
131 55   49 120 
122 50   43 110 
113 45   38 100 
104 40   32 90 
95 35   27 80 
86 30   21 70 
77 25   16 60 
68 20   10 50 
59 15   4 40 
50 10   0 30 
39 4   -7 20 
32 0 C°0 10 12-  מים קופאים 
14 -10 C°17.8- 0 18-  מי מלח קופאים 
-4 -20 F°0  10- 23-  מי מלח קופאים 

-22 -30   -29 -20 
    -34 -30 

-40 -40 C°40- 40- 40-  כספית קופאת 
-58 -50   -46 -50 
-76 -60   -51 -60 

      -80 -112 
-460 -273   -273 -460 

 

  ונפח יחידות ספיקת אווירהמרת 
m³ = 35.315 x F³ m³/h = CFM x 1.7 CFM = m³/h / 1.7 

  ע חד פאזי לפי כוח סוסמקובלים למנו  (Amper)ערכי זרם
120V  120V 240V 240V כוחות   מתח

 Locked Rotor Full Load Locked Rotor Full Load  סוס
26.4 4.4 13.2 2.2 AC 1/5 
34.8 5.8 17.4 2.9 AC 1/4 
29 2.9 15 1.5 DC 

43.2 7.2 21.6 3.6 AC 1/3 36 3.6 18 1.8 DC 
58.8 9.8 29.4 4.9 AC 1/2 
52 5.2 26 2.6 DC 

82.8 13.8 41.4 6.9 AC 3/4 74 7.4 37 3.7 DC 
96 16 48 8 AC 1 94 9.4 47 4.7 DC 

120 20 60 10 AC 1  1/2 132 13.2 66 6.6 DC 
144 24 72 12 AC 2 170 17 85 8.5 DC 
204 34 102 17 AC 3 250 25 122 12.2 DC 
366 56 168 28 AC 5   200 20 DC 
480 80 240 40 AC 7  1/2   290 29 DC 

  

  המרת יחידות טרמיות
144 BTU/lb = 288,000 BTU/ton (של קרח) חום כמוס      = 
12,000 BTU/hr = 288,000/24 hr 1 ton refrigeration     = 

= 0.252 kcal (BTU)  1 British Thermal Unit  
= 3.97 BTU (kcal) 1 kilo - calorie  
= 0.555 kcal/kg  1 BTU/lb 

1 watt       = 1.8 BTU/lb = 1 kcal/kg/°C  = 3.413 BTU/hr 
  

  המרת יחידות
 אנרגיה חום עבודה

0.13826 kg-meter 0.001285 BTU 1 ft lb 
0.000948 BTU 1 watt - second 1 joule  
0.252 kcal 778.1 ft lb 1 BTU 
1000 cal 3.968 BTU 1 KCAL 
2544.7 BTU 0.746 kw-hr 1 hp-hr 
3413 BTU 1.341 H.P-hr 1 kw-hr 
Evaporation of 34.5 
water/hr at 212°F 33479 BTU/hr 1 boiler H.P. 

  גלגל חוק אום:
  דרכים לחשב 4מציג 

 (I) זרם Amper  
(E)  מתחVolts 
(R) התנגדותOhms  
(W)  אנרגיהWatts  

  

לדוגמא: גוף חימום 
  מחובר W4800של 

מה צריכת , V240ל 
  Iהזרם באמפר 

  Watts(w)  4800 
I= ----------- = ----- 
    Volts (v)    240 
 

I= 20 Amps. 
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