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עמוד   3

סדרהעמוד

מקרא4

5ERT2000-2010טיימר תוכנית אחת ,W.S ‘12, למזגנים וליחVDC ,טרמוסטטים להתקנה עה“ט

5ERT2200תכנות שבועי ,W.S ‘12, למזגנים וליחVDC ,טרמוסטטים להתקנה עה“ט

6ERT50/100230, למזגניםVAC ,טרמוסטטים להתקנה עה“ט

6ERT100LCD/FMT12, למזגניםVDC 230 אוVAC ,טרמוסטטים להתקנה תה“ט

7-8ETN1000W.S ‘12, למזגנים וליחVDC ,טרמוסטטים להתקנה עה“ט

9-15EP2/4/6 - 220VACויט“אות (F.C.U) 230, ליח‘ מפוח נחשוןVAC ,טרמוסטטים להתקנה עה“ט או תה“ט

16-21   EP4/6/8/10 - 12VDCויט“אות (F.C.U) 12, ליח‘ מפוח נחשוןVDC ,טרמוסטטים להתקנה עה“ט או תה“ט

יח‘ ממסרים להשלמת טרמוסטטים הפועלים במתח נמוך - 12VDCקופסאות כח22-23        

24-26ERT24On/Off יציאות - W.S ‘טרמוסטטים עה“ט או תה“ט ליח

26-27ETN/FMT/24Pיציאות פרופורציונליות - W.S ‘טרמוסטטים עה“ט או תה“ט ליח

28-30VAV מערכות עצמאיות או רב-חדר, לויסות טמפ‘ ע“י דמפרים חשמלייםמערכות

31-35MIGA(F.C.U) סט פיקוד שלט למזגנים מפוצלים חד/תלת פאזיים, וליח‘ מפוח נחשון

36M5000 בקרי טמפרטורה/לחות להתקנה עה“ט

רגשי טמפרטורהרגשים37

שלט רחוק אינפרא אדום עם טיימר יומי או תכנות שבועי, ושלט למע‘ VAVשלט רחוק37

38ERT MP2/4/6/8פיקודים רבי דרגות

38M3000, M4000רב מודד למיזוג אויר

יחידות לחסכון באנרגיהEC300, TLC, גלאים38

39CTU1800Maxinet בקרים בתקשורת - פרוטוקול

39CTU2500BACnet בקרים בתקשורת - פרוטוקול

40CTU4500Modbus בקרים בתקשורת - פרוטוקול

40CTU4600Modbus בתקשורת - פרוטוקול I/O בקרי

ציוד משלים לבקרים ממוחשבים בתקשורת מסדרת CTU ומסדרת PSציוד משלים לתקשורת41

מפשיר אלקטרוני ובקר לחדרי מחשב עם עבודה בתורנות והחלפה לפי ש“ע מדחסמוצרים מיוחדים42

42FE340טרמוסטטים תה“ט לחימום תת ריצפתי

כיסוי פלסטי לטרמוסטטים, כפתורים לטרמוסטטים, נתיכיםשונות43

הערות44

אינדקס
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עמוד   4

מקרא

סוגי טרמוסטטים / בקרים

טרמוסטטים ליח‘ מפוח-נחשון להתקנה על הטיח
טרמוסטטים למזגנים להתקנה על הטיח

LCD טרמוסטטים להתקנה על הטיח + תצוגת
LCD טרמוסטטים להתקנה תחת הטיח + תצוגת

ספקי כוח
בקרי תקשורת

DIN בקרי תקשורת להתקנה על פס
דמפרים
שלטים

תכונות של טרמוסטטים

על הטיח (התקנה גלויה על הקיר)
תחת הטיח (התקנה שקועה בקופסת גוויס 3 מקומות)

בורר קירור/חימום
הפעל/הפסק – לא חוזר לעבודה לאחר הפסקת חשמל
הפעל/הפסק – חוזר למצב אחרון לאחר הפסקת חשמל

רגש חיצוני
השהיית מפוח להפסקה 30 שניות רק בחימום

קירור
דרגת חימום אחת
שתי דרגות חימום
שלוש דרגות חימום
שתי דרגות מדחס
שלוש דרגות מדחס
ארבע דרגות מדחס

טיימר
אופציה לשלט רחוק

(DAY/NIGHT) משטר עבודה יום/לילה
תצוגה דיגיטלית
מפסק מחליף

RS485 יח‘ בתקשורת
Auto fan - הפעלת מפוח מאייד לפי דרישה טרמוסטטית

מעבר אוטומטי בין קירור לחימום
3 מהירויות מפוח
דגמים מיוחדים

קירור פרופורציונאלי
תאורת רקע

24V פיקודים לברזים

(4P מערכת) ברז פרופורציונאלי לקירור וברז פרופורציונאלי לחימום
(2P מערכת) ברז אחד פרופורציונאלי לקירור/חימום
ON/OFF ברז פרופורציונאלי לקירור ודרגת חימום

ברז אחד MODULATING לקירור/חימום (פרופורציונלי)

EP
ERT
ETN
FMT
PS###
PS#500
CTU#500
DA
RT##

עה“ט
תה“ט
/SW
/ST
/ON/OFF
/ES
/DL
/C
/H
/H2
/H3
/2
/3
/4
/T
/IR
/DN
/LCD
/CO
/485
/A
/AUTO
/3S
/01, /02 …
/CP
/BL

P
PD
PH
PM
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עמוד   5

(Water Source) W.S טרמוסטטים להתקנה עה“ט למזגנים וליחידות
12VDC, תצוגת LCD, טיימר תוכנית אחת (הדלקה וכיבוי),

להתקנה בצירוף קופסת כח מתאימה

סדרת 
ERT2000/2010

מחיר יח‘ תאור שם המוצר מק“ט מס‘

600 דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (מש‘ חום) ERT2000 2000 1

600 2 דרגות קירור, 2 דרגות חימום (מש‘ חום) ERT2000/2 2000/2 2

750 2 דרגות קירור, 3 דרגות חימום (גופי חימום) ERT2000/H3 2000/H3 3

750
,WATER SOURCE ‘ליח

דרגה אחת קירור, 2 דרגות חימום (גופי חימום),                          
כניסת הגנות משותפת

ERT2000/H2/WS 2000/H2/WS 4

750
,WATER SOURCE ‘ליח

דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (מש‘ חום),
כניסות הגנה נפרדות

ERT2010/WS 2010/WS 5

750

,WATER SOURCE ‘ליח
2 דרגות קירור, 2 דרגות חימום (גופי חימום),                        

כניסות הגנה נפרדות, 
מדחס וגוף חימום מפסיקים אחרי תקלה

ERT2010/H3/WS/01 2010/H3/WS/1 6

750
,WATER SOURCE ‘ליח

דרגה אחת קירור, 2 דרגות חימום (גופי חימום),                          
כניסות הגנה נפרדות

ERT2010/H2/WS 2010/H2/WS 7

160 ERT2000/2010 שלט רחוק יומי לסדרת RT03 RT03 8

(Water Source) W.S טרמוסטטים להתקנה עה“ט למזגנים וליחידות
12VDC, תצוגת LCD , תכנות שבועי (1,1,5 - ימי השבוע, שישי ושבת, 2 תוכניות ליום - 

הדלקה וכיבוי), להתקנה בצרוף קופסת כח מתאימה
ERT2200 סדרת

מחיר יח‘ תאור שם המוצר מק“ט מס‘

700 דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (מש‘ חום) ERT2200 2200 9

700 2 דרגות קירור, 2 דרגות חימום (מש‘ חום) ERT2200/2 2200/2 10

160 שלט רחוק שבועי לסדרת 2200 RT06 RT06 11
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 230VAC ,טרמוסטטים להתקנה עה“ט למזגנים 
דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (מש‘ חום), מפוח 3 מהירויות

 סדרת
ERT50/100LCD 

מחיר יח‘ תאור שם המוצר מק“ט מס‘

220 דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (מש‘ חום) ERT50 50 12

260 דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (מש‘ חום),
LCD תצוגת ERT50/LCD 50/LCD 13

270
דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (מש‘ חום),

,LCD תצוגת
אופציה לרגש חיצוני

ERT50/LCD/ES 50/LCD/ES 14

300 דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (מש‘ חום),
Start/Stop הפעלה ERT50/ST 50/ST 15

300
דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (מש‘ חום),

,Start/Stop הפעלה
טיימר להפסקה בלבד (2 או 4 שעות)

ERT50/ST/T 50/ST/T 16

350

דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (מש‘ חום),
,LCD תצוגת

טיימר 12 שעות להפעלה או להפסקה,
אופציה לשלט רחוק

ERT100/LCD/IR 100/LCD/IR 17

160 שלט רחוק יומי לטרמוסטטים:
ERT100/LCD/IR, ERT100/LCD/IR/FMT RT03 RT03 18

12VDC 230 אוVAC ,טרמוסטטים להתקנה תה“ט למזגנים 
דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (מש‘ חום), מפוח 3 מהירויות עד 1/3 כ“ס

 סדרת
ERT100LCD/FMT 

מחיר יח‘ תאור שם המוצר מק“ט מס‘

500

,230VAC הזנה
דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (מש‘ חום),

,LCD התקנה תחת הטיח, תצוגת
טיימר 12 שעות להפעלה או להפסקה,

(RT03) אופציה לשלט רחוק

ERT100/LCD/FMT F100LCD/IR 19

500

הזנה 12VDC - להתקנה בצרוף קופסת כח מתאימה,
דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (מש‘ חום),

,LCD התקנה תחת הטיח, תצוגת
טיימר 12 שעות להפעלה או להפסקה

(RT03) אופציה לשלט רחוק

ERT100/LCD/FMT/12V F100LCD/IR12 20
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,12VDC ,(Water Source) W.S טרמוסטטים להתקנה עה“ט למזגנים וליחידות 
,(H) .השהייה של 30 שניות להפסקת מפוח בחימום בלבד בכל הדגמים הכוללים ג.ח 

תצוגת LCD מוארת, 3 מהירויות מפוח אלא אם צויין אחרת, להתקנה בצרוף קופסת כח מתאימה
ETN1000 סדרת

מחיר יח‘ תאור שם המוצר מק“ט מס‘

400 דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (מש‘ חום) ETN1000/BL ET1000/BL 21

400 דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (מש‘ חום),
2 מהירויות מפוח מעבה, 3 מהירויות מפוח מאייד ETN1000/DN/BL ET1000/DN/BL 22

400 דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (מש‘ חום),
Start/Stop הפעלה ETN1000/ST/BL ET1000/ST/BL 23

400 2 דרגות קירור, 2 דרגות חימום (מש‘ חום) ETN1000/2/BL ET1000/2/BL 24

400 2 דרגות קירור, 2 דרגות חימום (מש‘ חום),
Start/Stop הפעלה ETN1000/2/ST/BL ET1000/2/ST/BL 25

400 3 דרגות קירור, 3 דרגות חימום (מש‘ חום) ETN1000/3/BL ET1000/3/BL 26

400 4 דרגות קירור, 4 דרגות חימום (מש‘ חום),
2 מהירויות בלבד ! ETN1000/4/BL ET1000/4/BL 27

400 דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (ג.ח.) ETN1000/H/BL ET1000H/BL 28

400 דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (ג.ח.),
Start/Stop הפעלה ETN1000/H/ST/BL ET1000HST/BL 29

400 דרגה אחת קירור, 2 דרגות חימום (ג.ח.) ETN1000/H2/BL ET1000H2/BL 30

400 2 דרגות קירור, 3 דרגות חימום (ג.ח.),
2 מהירויות בלבד ! ETN1000/H3/BL ET1000H3/BL 31

400
דרגה אחת קירור, 2 דרגות חימום (ראשונה מש‘ חום, 

שניה ג.ח.),
השהיית מפוח להפסקה בחימום ג.ח.

ETN1000/1H1/BL ET1000/1H1/BL 32

470
2 דרגות קירור, 4 דרגות חימום (2 מש‘ חום + 2 ג.ח.),

ללא תצוגת LCD מוארת,
ללא השהיית מפוח להפסקה בחימום

ETN1000/2H2 ET1000/2H2 33

המשך  בעמוד הבא
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,12VDC ,(Water Source) W.S טרמוסטטים להתקנה עה“ט למזגנים וליחידות 
,(H) .השהייה של 30 שניות להפסקת מפוח בחימום בלבד בכל הדגמים הכוללים ג.ח 

 תצוגת LCD מוארת, 3 מהירויות מפוח אלא אם צויין אחרת, להתקנה בצרוף קופסת כח מתאימה
ETN1000 סדרת

 (המשך)

מחיר יח‘ תאור שם המוצר מק“ט מס‘

470
 ,WATER SOURCE ‘ליח

2 דרגות קירור, 2  דרגות חימום (מש‘ חום),
כניסת הגנות נפרדת

ETN1000/2/WS/BL ET10002WS/BL 34

470
,WATER SOURCE ‘ליח

דרגה אחת קירור, 2 דרגות חימום (ג.ח.),
כניסת הגנות נפרדת

ETN1000/H2/WS/BL ET1000H2WS/BL 35

500

,WATER SOURCE ‘ליח
דרגה אחת קירור, 2 דרגות חימום (ג.ח.),

כניסת הגנות נפרדת,
Start/Stop הפעלה

ETN1000/H2/WS/ST/BL ET1000H2WSST
/BL 36

470

 ,WATER SOURCE ‘ליח
2 דרגות קירור, 2 דרגות חימום (ג.ח.),
כניסת הגנות נפרדת עם כניסת מגן אש

ללא השהיית מפוח

ETN1000/H2/WS/02/BL ET1000H2WS02
/BL 37

160 ETN1000 שלט רחוק יומי לסדרת RT03 RT03 38
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המשך  בעמוד הבא

,230VAC ,ויט“אות (F.C.U) טרמוסטטים להתקנה עה“ט, ליחידות מים - מפוח נחשון
דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (ללא D.Z), מפוח 3 מהירויות עד 1/2 כ“ס,

השהייה של 30 שניות להפסקת מפוח בחימום בלבד (אלא אם צויין אחרת)

סדרת
EP2/220

מחיר יח‘ תאור שם המוצר מק“ט מס‘

200 מעבר אוטומטי בין קירור לחימום (חייב אקווסטט)
ללא השהיית מפוח בחימום ! EP2 EP2 39

230 ,Start/Stop הפעלה
מעבר אוטומטי בין קירור לחימום (חייב אקווסטט) EP2/ST/DL EP2ST/DL 40

200 בורר חימום/קירור  
ללא השהיית מפוח בחימום ! EP2/SW EP2SW 41

230 ,Start/Stop הפעלה
בורר חימום/קירור EP2/SW/ST/DL EP2SWST/DL 42

230
מעבר אוטומטי בין קירור לחימום (חייב אקווסטט) 

אופציה לרגש חיצוני
ללא השהיית מפוח בחימום !

EP2/ES EP2/ES 43

230
בורר חימום/קירור,

אופציה לרגש חיצוני,
ללא השהיית מפוח בחימום !

EP2/SW/ES EP2SW/ES 44

260
,Start/Stop הפעלה

בורר חימום/קירור,
אופציה לרגש חיצוני

EP2/SW/ST/ES/DL EP2SWST/ES/DL 45

260 ,Start/Stop הפעלה
בורר חימום/קירור/אוורור EP2/SW/ST/01/DL EP2SWST/01/DL 46

300

,Start/Stop הפעלה
בורר חימום/קירור,

טיימר להפסקה עד 10 שעות,
ללא השהיית מפוח בחימום !

EP2/SW/ST/T EP2SWST/T 47

260

מפסק מחליף,
מעבר אוטומטי בין קירור לחימום (חייב אקווסטט),

אופציה לרגש חיצוני,
ללא השהיית מפוח בחימום !

EP2/CO EP2/CO 48

260

מפסק מחליף,
בורר חימום/קירור,

אופציה לרגש חיצוני,
ללא השהיית מפוח בחימום !

EP2/SW/C.O EP2/SW/CO 49
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,230VAC ,ויט“אות (F.C.U) טרמוסטטים להתקנה עה“ט, ליחידות מים - מפוח נחשון
דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום, מפוח 3 מהירויות עד 1/2 כ“ס,

השהייה של 30 שניות להפסקת מפוח בחימום בלבד (אלא אם צויין אחרת)

 סדרת
EP2/220

(המשך)

מחיר יח‘ תאור שם המוצר מק“ט מס‘

260

מפסק מחליף,
כל שעה 4 דקות חימום + קירור,

אופציה לרגש חיצוני,
מעבר אוטומטי בין קירור לחימום (חייב אקווסטט),

ללא השהיית מפוח בחימום !

EP2/CO/CH EP2/CO/CH 50

300

בורר חימום/קירור,
,LCD תצוגת

אופציה לרגש חיצוני,
ללא השהיית מפוח בחימום !

EP2/SW/LCD EP2SW/LCD 51

330

,Start/Stop הפעלה
בורר חימום /קירור,

,LCD תצוגת
אופציה לרגש חיצוני

EP2/SW/ST/LCD/DL EP2SW/ST/LCD/
DL 52

300

יציאה טרמוסטטית למפוח (מפוח פועל רק כאשר קיימת 
(Auto fan - דרישה טרמוסטטית לקירור או לחימום

בורר חימום/קירור,
,LCD תצוגת

ללא השהיית מפוח בחימום !

EP2SW/A/LCD EP2SWA/LCD 53

,230VAC ,ויט“אות (F.C.U) טרמוסטטים להתקנה תה“ט, ליחידות מים - מפוח נחשון
דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (ללא D.Z), מפוח 3 מהירויות עד 1/3 כ“ס,

תצוגת LCD מוארת, השהייה של 30 שניות להפסקת מפוח בחימום בלבד (אלא אם צויין אחרת)

 סדרת
EP2/220/FMT

מחיר יח‘ תאור שם המוצר מק“ט מס‘

570 מעבר אוטומטי בין קירור לחימום (חייב אקווסטט) EP2/FMT/BL FP2/BL 54

570  ,Start/Stop הפעלה
מעבר אוטומטי בין קירור לחימום (חייב אקווסטט) EP2/ST/FMT/BL FP2ST/BL 55

570 בורר חימום/קירור/אוורור EP2/SW/FMT/BL FP2SW/BL 56

570  ,Start/Stop הפעלה
בורר חימום/קירור/אוורור EP2/SW/ST/FMT/BL FP2SWST/BL 57

600 מעבר אוטומטי בין קירור לחימום (חייב אקווסטט),
רגש חיצוני בלבד ! EP2/ES/FMT/BL FP2/ES/BL 58
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,230VAC ,ויט“אות (F.C.U) טרמוסטטים להתקנה תה“ט, ליחידות מים - מפוח נחשון
דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (ללא D.Z), מפוח 3 מהירויות עד 1/3 כ“ס,

תצוגת LCD מוארת, השהייה של 30 שניות להפסקת מפוח בחימום בלבד (אלא אם צויין אחרת)

 סדרת
EP2/220/FMT

(המשך)

מחיר יח‘ תאור שם המוצר מק“ט מס‘

600 בורר חימום/קירור/אוורור,
רגש חיצוני בלבד ! EP2/SW/ES/FMT/BL FP2SW/ES/BL 59

600
 ,Start/Stop הפעלה

בורר חימום/קירור/אוורור,
רגש חיצוני בלבד !

EP2/SW/ST/ES/FMT/BL FP2SWST/ES/BL 60

600
יציאה טרמוסטטית למפוח (מפוח פועל רק כאשר קיימת 

(Auto fan - דרישה טרמוסטטית לקירור או לחימום
בורר חימום/קירור/אוורור

EP2/SW/A/FMT/BL FP2SW/A/BL 61

600

 ,Start/Stop הפעלה
יציאה טרמוסטטית למפוח (מפוח פועל רק כאשר קיימת 

(Auto fan - דרישה טרמוסטטית לקירור או לחימום
בורר חימום/קירור/אוורור

EP2/SW/ST/A/FMT/BL FP2SWST/A/BL 62

600

 ,Start/Stop הפעלה
בורר חימום/קירור/אוורור,

כל הפעלה 4 דקות חימום + קירור,
LCD התקנה תחת הטיח, תצוגת

השהייה של 30 שניות להפסקת מפוח בחימום

EP2/SW/ST/TX/FMT/BL FP2SWST/TX/BL 63

600

 ,Start/Stop הפעלה
בורר חימום/קירור/אוורור,

טיימר להפסקה עד 10 שעות,
LCD התקנה תחת הטיח, תצוגת

השהייה של 30 שניות להפסקת מפוח בחימום

EP2/SW/ST/T/FMT/BL FP2SWST/T/BL 64

860

MAXINET פרוטוקול ,RS485 טרמוסטט בתקשורת
 ,Start/Stop הפעלה

בורר חימום/קירור/אוורור, 
אופציה לרגש חיצוני, 

ללא השהיית מפוח בחימום !

EP2/SW/ST/485/FMT FP2SWST/485 65

860

MODBUS פרוטוקול ,RS485 טרמוסטט בתקשורת
 ,Start/Stop הפעלה

בורר חימום/קירור/אוורור,
אופציה לרגש חיצוני, 

ללא השהיית מפוח בחימום !

EP2SWST/485/02/FMT FP2SWST/485/02 66
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 טרמוסטט אוניברסלי להתקנה תה“ט עם אפשרות לבחירת 5 תכונות ע“י מפסקים זעירים,
,230VAC ,ליח‘ מפוח נחשון ויט“אות 

 דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום, מפוח 3 מהירויות עד 1/3 כ“ס, 
תצוגת LCD מוארת, השהייה 30 שנ‘ להפסקת מפוח בחימום (אלא אם צויין אחרת)

סדרת
FMH220

מחיר יח‘ תאור שם המוצר מק“ט מס‘

650

טרמוסטט אוניברסלי:
Start/Stop או On/Off 1. קביעת מצב פעולה

2. רגש פנימי/חיצוני
3. אפשרות להצגת טמפרטורה רצויה בלבד

4. אפשרות לביטול מעבר אוטומטי מקירור לחימום
5. אפשרות לביטול השהיית מפוח בחימום

FMH220/FC/BL FMH220/FC/BL 67

650 טרמוסטט אוניברסלי (כנ“ל)
כניסת מגע יבש מגלאי נוכחות לחסכון באנרגיה FMH220/FC/IAI/CX/BL FMH220FCIAICX/

BL 68

650 טרמוסטט אוניברסלי (כנ“ל)
כניסה ממפסק On/Off חיצוני

FMH220/FC/IAI/CX1
/BL

FMH220FCIAICX1
/BL 69

,230VAC ,ויט“אות (F.C.U) טרמוסטטים להתקנה עה“ט ליחידות מים - מפוח נחשון
דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (עם D.Z), מפוח 3 מהירויות עד 1/2 כ“ס,

השהייה של 30 שניות להפסקת מפוח בחימום בלבד (אלא אם צויין אחרת)

סדרת
EP4/220

מחיר יח‘ תאור שם המוצר מק“ט מס‘

260 מעבר אוטומטי בין קירור לחימום EP4/220 EP4/220 70

290  ,Start/Stop הפעלה
מעבר אוטומטי בין קירור לחימום EP4/220/ST EP4/220/ST 71

260 מעבר אוטומטי בין קירור לחימום,
אופציה לרגש חיצוני EP4/220/ES EP4/220/ES 72

300
 ,Start/Stop הפעלה

מעבר אוטומטי בין קירור לחימום,
אופציה לרגש חיצוני

EP4/220/ST/ES EP4/220/STES 73

330

בורר קירור בלבד / קירור וחימום,
במצב קירור בלבד – 2 דרגות קירור,

במצב קירור וחימום - דרגה אחת קירור, דרגה אחת 
חימום עם מעבר אוטומטי בין קירור לחימום,

אופציה לרגש חיצוני

EP4220SW/01 EP4220SW/01 74

330

 ,Start/Stop הפעלה
בורר קירור בלבד / קירור וחימום,

במצב קירור בלבד – 2 דרגות קירור,
במצב קירור וחימום - דרגה אחת קירור, דרגה אחת 

חימום עם מעבר אוטומטי בין קירור לחימום,
אופציה לרגש חיצוני

ללא השהיית מפוח בחימום !

EP4/220SW/ST/01 EP4220SWST01 75
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230VAC ,ויט“אות (F.C.U) טרמוסטטים להתקנה תה“ט ליחידות מים - מפוח נחשון
דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (עם D.Z), מפוח 3 מהירויות עד 1/3 כ“ס,

תצוגת LCD מוארת, השהייה של 30 שניות להפסקת מפוח בחימום בלבד (אלא אם צויין אחרת)

 סדרת 
EP4/220/FMT

מחיר יח‘ תאור שם המוצר מק“ט מס‘

570 מעבר אוטומטי בין קירור לחימום EP4/220/FMT/BL FP4220/BL 76

570  ,Start/Stop הפעלה
מעבר אוטומטי בין קירור לחימום EP4/220/ST/FMT/BL FP4220ST/BL 77

570 בורר חימום/קירור/אוורור/אוטו‘ FP4/220/SW/FMT/BL FP4220SW/FMT/
BL 78

570 ,Start/Stop הפעלה
בורר חימום/קירור/אוורור/אוטו‘ EP4/220/SW/ST/FMT/BL FP4220SWST/BL 79

600
מעבר אוטומטי בין קירור לחימום,

יציאה טרמוסטטית למפוח (מפוח פועל רק כאשר קיימת 
(Auto fan - דרישה טרמוסטטית לקירור או לחימום

EP4/220/SW/A/FMT/BL FP4220SWA/BL 80

600

,Start/Stop הפעלה
מעבר אוטומטי בין קירור לחימום,

יציאה טרמוסטטית למפוח (מפוח פועל רק כאשר קיימת 
(Auto fan - דרישה טרמוסטטית לקירור או לחימום

EP4/220/SW/A/ST/FMT/BL FP4220SWAST/
BL 81

600

בורר קירור בלבד / קירור וחימום
במצב קירור בלבד - 2 דרגות קירור,

במצב קירור וחימום - דרגה אחת קירור, דרגה אחת 
חימום עם מעבר אוטומטי בין קירור לחימום

EP4/220/SWST01/FMT/BL FP4220SWST01/
BL 82

המשך  בעמוד הבא
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,230VAC ,ויט“אות (F.C.U) טרמוסטטים להתקנה עה“ט ליחידות מים - מפוח נחשון
דרגה אחת קירור, 2 דרגות חימום, מפוח 3 מהירויות עד 1/2 כ“ס, 

השהייה של 30 שניות להפסקת מפוח בחימום בלבד (אלא אם צויין אחרת)

סדרת
EP6/220

מחיר יח‘ תאור שם המוצר מק“ט מס‘

300
מעבר אוטומטי בין קירור לחימום,

D.Z בין קירור לחימום ובין דרגות החימום,
אופציה לרגש חיצוני

EP6/220 EP6220 83

300

,Start/Stop הפעלה
מעבר אוטומטי בין קירור לחימום,

D.Z בין קירור לחימום ובין דרגות החימום,
אופציה לרגש חיצוני

EP6/220/ST EP6220ST 84

300
בורר חימום/קירור,

D.Z בין דרגות החימום,
אופציה לרגש חיצוני

EP6/220/SW EP6220SW 85

340

Start/Stop הפעלה
בורר חימום/קירור,

D.Z בין דרגות החימום,
אופציה לרגש חיצוני

EP6/220/SW/ST EP6220SWST 86

380

מעבר אוטומטי בין קירור לחימום,
D.Z בין קירור לחימום ובין דרגות החימום,

אופציה לרגש חיצוני,
כל שעה 4 דקות קירור + חימום (דרגה ראשונה)

EP6/220 /01 EP6220/01 87

380

,Start/Stop הפעלה
מעבר אוטומטי בין קירור לחימום,

D.Z בין קירור לחימום ובין דרגות החימום,
אופציה לרגש חיצוני,

כל שעה 4 דקות קירור + חימום (דרגה ראשונה)
ללא השהיית מפוח בחימום!

EP6220ST/01 EP6220ST/01 88

380

בורר חימום/קירור,
D.Z בין דרגות החימום,

אופציה לרגש חיצוני,
כל שעה 4 דקות קירור + חימום (דרגה ראשונה)

ללא השהיית מפוח בחימום!

EP6/220/SW/01 EP6220SW/01 89

380

,Start/Stop הפעלה
בורר חימום/קירור,

D.Z בין דרגות החימום,
אופציה לרגש חיצוני,

כל שעה 4 דקות קירור + חימום (דרגה ראשונה)
ללא השהיית מפוח בחימום!

EP6/220/SW/ST/01 EP6220SWST01 90
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,230VAC ,ויט“אות (F.C.U) טרמוסטטים להתקנה תה“ט, ליחידות מים - מפוח נחשון
דרגה אחת קירור, 2 דרגות חימום, מפוח 3 מהירויות עד 1/3 כ“ס,

תצוגת LCD מוארת, השהייה של 30 שניות להפסקת מפוח בחימום בלבד (אלא אם צויין אחרת)

 סדרת 
EP6/220/FMT

מחיר יח‘ תאור שם המוצר מק“ט מס‘

570 מעבר אוטומטי בין קירור לחימום,
D.Z בין קירור לחימום ובין דרגות החימום EP6/220/FMT/BL FP6220/BL 91

570
,Start/Stop הפעלה

מעבר אוטומטי בין קירור לחימום,
D.Z בין קירור לחימום ובין דרגות החימום

EP6/220/ST/FMT/BL FP6220ST/BL 92

570 בורר חימום/קירור,
D.Z בין דרגות החימום EP6/220/SW/FMT/BL FP6220SW/BL 93

570
,Start/Stop הפעלה

בורר חימום/קירור,
D.Z בין דרגות החימום

EP6/220/SW/ST/FMT/BL FP6220SWST/BL 94

600
בורר חימום/קירור,

D.Z בין דרגות החימום,
רגש חיצוני בלבד !

EP6/220/SW/ES/FMT/BL FP6220SW/ES/BL 95

600

,Start/Stop הפעלה
בורר חימום/קירור,

D.Z בין דרגות החימום,
רגש חיצוני בלבד !

EP6/220/SW/ST/ES/FMT/BL FP6220SWSTES/
BL 96

600

בורר חימום/קירור/אוטו‘,
D.Z בין קירור לחימום במצב אוטו‘ ובין דרגות החימום,

,RT03 - אופציה לשלט רחוק
ללא השהיית מפוח בחימום !

EP6/220/SW/A/IR/FMT FP6220SW/A/IR 97

600
,Start/Stop הפעלה

בורר חימום/קירור,
D.Z בין דרגות החימום,

EP6/220/SW/ST/A/FMT FP6220SWST/A 98

600

יציאת חימום תת ריצפתי,
בורר חימום/קירור,

D.Z בין דרגות החימום,
אופציה לרגש חיצוני

EP6/220/SW/FH/FMT/BL FP6220SW/FH/BL 99

160 FMT שלט רחוק יומי לסדרת RT03 RT03 100
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,12VDC ,ויט“אות (F.C.U) טרמוסטטים להתקנה עה“ט ליחידות מים – מפוח נחשון 
 דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום, מפוח 3 מהירויות עם השהיית מפוח בחימום בלבד,

התקנה בצירוף קופסאת כח מתאימה

 סדרת
EP4/12VDC

מחיר יח‘ תאור שם המוצר מק“ט מס‘

230 D.Z מעבר אוטומטי בין קירור לחימום עם EP4 EP4 101

260  ,Start/Stop הפעלה
D.Z מעבר אוטומטי בין קירור לחימום עם EP4/ST EP4ST 102

230 בורר חימום/קירור EP4/SW EP4SW 103

260  ,Start/Stop הפעלה
בורר חימום/קירור EP4/SW/ST EP4SWST 104

,12VDC ,ויט“אות (F.C.U) טרמוסטטים להתקנה תה“ט ליחידות מים – מפוח נחשון 
דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום, מפוח 3 מהירויות עם השהיית מפוח בחימום בלבד,

תצוגת LCD מוארת, התקנה בצירוף קופסאת כח מתאימה

סדרת
 EP4/FMT/12VDC

מחיר יח‘ תאור שם המוצר מק“ט מס‘

570 D.Z מעבר אוטומטי בין קירור לחימום עם EP4/FMT/BL FP4/BL 105

570  ,Start/Stop הפעלה
D.Z מעבר אוטומטי בין קירור לחימום עם EP4/ST/FMT/BL FP4ST/BL 106

570 בורר חימום/קירור EP4/SW/FMT/BL FP4SW/BL 107

570  ,Start/Stop הפעלה
בורר חימום/קירור EP4/SW/ST/FMT/BL FP4SWST/BL 108

600 בורר חימום/קירור
רגש חיצוני בלבד ! EP4/SW/ES/FMT/BL FP4SW/ES/BL 109

600
 ,Start/Stop הפעלה

בורר חימום/קירור,
רגש חיצוני בלבד !

EP4/SW/ST/ES/FMT
/BL FP4SWST/ES/BL 110

600

דרגה אחת קירור פרופ‘, דרגה אחת חימום פרופ‘, 
בורר חימום/קירור/אוורור,

אופציה לרגש חיצוני,
אופציה להפעלת מפוח לפי דרישה טרמוסטטית,

,(RT03) ׂאופציה לשלט רחוק
ללא השהיית מפוח בחימום !

EP4/HP/CP/3S/FMT FP4/HP/CP3S 111
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,12VDC ,ויט“אות (F.C.U) טרמוסטטים להתקנה עה“ט ליחידות מים – מפוח נחשון 
 דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום, מפוח 3 מהירויות עם השהיית מפוח בחימום בלבד,

תצוגת LCD מוארת, התקנה בצירוף קופסאת כח מתאימה

סדרת
EP4/ETN/12VDC

מחיר יח‘ תאור שם המוצר מק“ט מס‘

400 D.Z מעבר אוטומטי בין קירור לחימום עם EP4/ETN ET4 112

400 בורר חימום/קירור EP4/SW/ETN/BL ET4SW/BL 113

400 ,Start/Stop הפעלה
בורר חימום/קירור EP4/SW/ST/ETN/BL ET4SWST/BL 114

,12VDC ,ויט“אות (F.C.U) טרמוסטטים להתקנה עה“ט ליחידות מים – מפוח נחשון 
 דרגה אחת קירור, 2 דרגות חימום, מפוח 3 מהירויות עם השהיית מפוח בחימום בלבד,

התקנה בצירוף קופסאת כח מתאימה

 סדרת
EP6/12VDC

מחיר יח‘ תאור שם המוצר מק“ט מס‘

250 מעבר אוטומטי בין קירור לחימום,
D.Z בין קירור לחימום ובין דרגות החימום EP6 EP6 115

280
,Start/Stop הפעלה

מעבר אוטומטי בין קירור לחימום,
D.Z בין קירור לחימום ובין דרגות החימום

EP6/ST EP6ST 116

520 בורר חימום/קירור, 
D.Z בין דרגות החימום EP6/SW EP6SW 117

280
,Start/Stop הפעלה
בורר חימום/קירור, 

D.Z בין דרגות החימום
EP6/SW/ST EP6SWST 118
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,12VDC ויט“אות (F.C.U) טרמוסטטים להתקנה תה“ט ליחידות מים - מפוח נחשון 
דרגה אחת קירור, 2 דרגות חימום, מפוח 3 מהירויות עם השהיית מפוח בחימום בלבד, 

תצוגת LCD מוארת, התקנה בצירוף קופסאת כח מתאימה

סדרת
EP6/FMT/12VDC

מחיר יח‘ תאור שם המוצר מק“ט מס‘

570 מעבר אוטומטי בין קירור לחימום,
D.Z בין קירור לחימום ובין דרגות החימום EP6/FMT/BL FP6/BL 119

570
,Start/Stop הפעלה

מעבר אוטומטי בין קירור לחימום,
D.Z בין קירור לחימום ובין דרגות החימום

EP6/ST/FMT/BL FP6ST/BL 120

570 בורר חימום/קירור, 
D.Z בין דרגות החימום EP6/SW/FMT/BL FP6SW/BL 121

570
,Start/Stop הפעלה
בורר חימום/קירור, 

D.Z בין דרגות החימום
EP6/SW/ST/FMT/BL FP6SWST/BL 122

600
בורר חימום/קירור, 

D.Z בין דרגות החימום,
אופציה לרגש חיצוני

EP6/SW/ES/FMT/BL FP6SW/ES/BL 123

,12VDC ויט“אות (F.C.U) טרמוסטטים להתקנה עה“ט ליחידות מים - מפוח נחשון 
דרגה אחת קירור, 2 דרגות חימום, מפוח 3 מהירויות עם השהיית מפוח בחימום בלבד,

תצוגת LCD מוארת, התקנה בצירוף קופסאת כח מתאימה

סדרת
EP6/ETN/12VDC

מחיר יח‘ תאור שם המוצר מק“ט מס‘

400
בורר חימום/קירור,

D.Z בין דרגות החימום,
אופציה לרגש חיצוני

EP6/SW/ETN ET6SW 124

400

,Start/Stop הפעלה
בורר חימום/קירור,

D.Z בין דרגות החימום,
אופציה לרגש חיצוני

EP6/SW/ST/ETN ET6SWST 125
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,12VDC ,ויט“אות (F.C.U) טרמוסטטים להתקנה עה“ט ליחידות מים – מפוח נחשון 
דרגה אחת קירור, 3 דרגות חימום, מפוח 3 מהירויות עם השהיית מפוח בחימום בלבד, 

תצוגת LCD מוארת, התקנה בצירוף קופסאת כח מתאימה

 סדרת
EP8/12VDC

מחיר יח‘ תאור שם המוצר מק“ט מס‘

270 מעבר אוטומטי בין קירור לחימום,
D.Z בין קירור לחימום ובין דרגות החימום EP8 EP8 126

300
,Start/Stop הפעלה

מעבר אוטומטי בין קירור לחימום,
D.Z בין קירור לחימום ובין דרגות החימום

EP8/ST EP8ST 127

270 בורר חימום/קירור, 
D.Z בין דרגות החימום EP8/SW EP8SW 128

330
,Start/Stop הפעלה
בורר חימום/קירור, 

D.Z בין דרגות החימום
EP8/SW/ST EP8SWST 129

,12VDC ,ויט“אות (F.C.U) טרמוסטטים להתקנה תה“ט ליחידות מים - מפוח נחשון 
דרגה אחת קירור, 3 דרגות חימום, מפוח 3 מהירויות עם השהיית מפוח בחימום בלבד, 

תצוגת LCD מוארת, התקנה בצירוף קופסאת כח מתאימה

 סדרת
EP8/FMT/12VDC

מחיר יח‘ תאור שם המוצר מק“ט מס‘

570 מעבר אוטומטי בין קירור לחימום,
D.Z בין קירור לחימום ובין דרגות החימום EP8/FMT/BL FP8/BL 130

570
 ,Start/Stop הפעלה

מעבר אוטומטי בין קירור לחימום,
D.Z בין קירור לחימום ובין דרגות החימום

EP8/ST/FMT/BL FP8ST/BL 131

570 בורר חימום/קירור, 
D.Z בין דרגות החימום EP8/SW/FMT/BL FP8SW/BL 132

570
,Start/Stop הפעלה
בורר חימום/קירור, 

D.Z בין דרגות החימום
EP8/SW/ST/FMT/BL FP8SWST/BL 133

,12VDC ,ויט“אות (F.C.U) טרמוסטטים להתקנה עה“ט ליחידות מים - מפוח נחשון 
דרגה אחת קירור, 3 דרגות חימום, מפוח 3 מהירויות עם השהיית מפוח בחימום בלבד, 

תצוגת LCD מוארת, התקנה בצירוף קופסאת כח מתאימה

 סדרת
EP8/ETN/12VDC

מחיר יח‘ תאור שם המוצר מק“ט מס‘

400 בורר חימום/קירור, 
D.Z בין דרגות החימום EP8/SW/ETN/BL ET8SW/BL 134

400
,Start/Stop הפעלה
בורר חימום/קירור, 

D.Z בין דרגות החימום
EP8/SW/ST/ETN/BL ET8SWST/BL 135
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,12VDC ,ויט“אות (F.C.U) טרמוסטטים להתקנה תה“ט ליחידות מים - מפוח נחשון
דרגה אחת קירור 0-10V פרופורציונלי, 3 דרגות חימום On/Off, מפוח 3 מהירויות עד 1/2 כ“ס,

השהיית מפוח בחימום בלבד, תצוגת LCD מוארת, התקנה בצירוף קופסאת כח מתאימה

 סדרת
EP8/CP/FMT/12VDC

מחיר יח‘ תאור שם המוצר מק“ט מס‘

600
בורר חימום/קירור, 

D.Z בין דרגות החימום,
רגש פנימי בלבד !

EP8/SW/CP/FMT/BL FP8SW/CP/BL 139

600
בורר חימום/קירור, 

D.Z בין דרגות החימום,
רגש חיצוני בלבד !

EP8/SW/CP/ES/FMT/BL FP8SW/CP/ES/BL 140

600

 ,Start/Stop הפעלה
בורר חימום/קירור, 

D.Z בין דרגות החימום,
רגש פנימי בלבד !

EP8/SW/ST/CP/FMT/BL FP8SWST/CP/BL 141

600

 ,Start/Stop הפעלה
בורר חימום/קירור, 

D.Z בין דרגות החימום,
רגש חיצוני בלבד !

EP8/SW/ST/CP/ES/FMT/BL FP8SWST/CP/
ES/BL 142

600

טרמוסטט ליח‘ אוויר צח עם רגש באוויר הספקה, 
דרגה אחת קירור 0-10, 3 דרגות חימום בינארי, 

בורר חימום/קירור, 
D.Z בין דרגות החימום,

 רגש חיצוני בלבד !
ללא השהיית מפוח בחימום !

EP8/SW/CP/FA/FMT FP8SW/CP/FA 143

,12VDC ,ויט“אות (F.C.U) טרמוסטטים להתקנה עה“ט ליחידות מים - מפוח נחשון
דרגה אחת קירור 0-10V פרופורציונלי, 3 דרגות חימום On/Off, מפוח 3 מהירויות עד 1/2 כ“ס,

השהיית מפוח בחימום בלבד, התקנה בצירוף קופסאת כח מתאימה

 סדרת
EP8/CP/12VDC

מחיר יח‘ תאור שם המוצר מק“ט מס‘

400

 ,Start/Stop הפעלה
אופציה לרגש חיצוני

מעבר אוטומטי בין קירור לחימום,
D.Z בין קירור לחימום ובין דרגות החימום

EP8/ST/CP EP8ST/CP 136

400
בורר חימום/קירור, 

D.Z בין דרגות החימום,
אופציה לרגש חיצוני

EP8/SW/CP EP8SW/CP 137

400

,Start/Stop הפעלה
בורר חימום/קירור, 

D.Z בין דרגות החימום,
אופציה לרגש חיצוני

EP8/SW/ST/CP EP8SWST/CP 138
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,12VDC ,ויט“אות (F.C.U) טרמוסטטים להתקנה עה“ט ליחידות מים - מפוח נחשון
דרגה אחת קירור 0-10V פרופורציונלי, 3 דרגות חימום On/Off, מפוח 3 מהירויות עד 1/2 כ“ס,

השהיית מפוח בחימום בלבד, תצוגת LCD מוארת, התקנה בצירוף קופסאת כח מתאימה 

 סדרת
EP8/CP/ETN/12VDC

מחיר יח‘ תאור שם המוצר מק“ט מס‘

450
מעבר אוטומטי בין קירור לחימום,

D.Z בין קירור לחימום ובין דרגות החימום, 
אופציה לרגש חיצוני

EP8/CP/ETN/BL ET8/CP/BL 144

450

 ,Start/Stop הפעלה
מעבר אוטומטי בין קירור לחימום,

D.Z בין קירור לחימום ובין דרגות החימום, 
אופציה לרגש חיצוני

EP8/ST/CP/ETN/BL ET8/ST/CP/BL 145

450
בורר חימום/קירור, 

D.Z בין דרגות החימום,
רגש פנימי בלבד !

EP8/SW/CP/ETN/BL ET8/SWCP/BL 146

450

 ,Start/Stop הפעלה
בורר חימום/קירור, 

D.Z בין דרגות החימום,
רגש פנימי בלבד !

EP8/SWST/CP/ETN/BL ET8/SWSTCP/BL 147

450

טרמוסטט ליח‘ אוויר צח עם רגש באוויר אספקה, 
דרגה אחת קירור 0-10, 3 דרגות חימום בינארי, 

בורר חימום/קירור, 
D.Z בין דרגות החימום

 רגש חיצוני בלבד !
ללא השהיית מפוח בחימום !

EP8SWCP/FA/ETN ET8SWCP/FA 148

,12VDC ,ויט“אות (F.C.U) ) טרמוסטטים להתקנה עה“ט ליחידות מים – מפוח נחשון 
2 דרגות קירור, 3 דרגות חימום, מפוח 3 מהירויות עם השהיית מפוח בחימום בלבד, 

תצוגת LCD מוארת, התקנה בצירוף קופסאת כח מתאימה

 סדרת
EP10/12VDC

מחיר יח‘ תאור שם המוצר מק“ט מס‘

400 מעבר אוטומטי בין קירור לחימום,
D.Z בין קירור לחימום ובין דרגות החימום EP10 EP10 149

400
,Start/Stop הפעלה

מעבר אוטומטי בין קירור לחימום,
D.Z בין קירור לחימום ובין דרגות החימום

EP10/ST EP10ST 150

400 בורר חימום/קירור, 
D.Z בין דרגות החימום EP10/SW EP10SW 151

400
,Start/Stop הפעלה
בורר חימום/קירור, 

D.Z בין דרגות החימום
EP10/SW/ST EP10SWST 152
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עמוד   22

12VDC יחידות ממסרים להשלמת טרמוסטטים הפועלים במתח נמוך קופסאות כח

מחיר יח‘ תאור שם המוצר מק“ט מס‘

320 קופסת כח קטנה
יציאת פיקוד בלבד (7 ממסרים) PS 102 PS 102 153

350
קופסת כח קטנה,

3 יציאות לג.ח. 8A כ“א,
4 יציאות פקוד נוספות 1A כ“א

PS-102 H PS 102 H 154

600 8 יציאות פיקוד לחיבור מס‘ קופסאות כח מדגם
PS-102H/D במקביל PS-102 MASTER PS 102 MASTER 155

400

קופסת כח קטנה,
3 יציאות לג.ח. 8A כ“א,

4 יציאות פקוד נוספות 1A כ“א,
עם דיודות לחיבור מספר קופסאות במקביל

(PS-102 MASTER יש לחבר קופסת כח אחת מדגם)

PS-102H/D PS 102 H/D 156

400 קופסת כח חד פזי חד דרגתי (עד 3.5 כ“ס)
וכניסה ל-3 רגשים PS-103 D PS 103 D 157

350 קופסת כח קטנה,
יציאת פקוד בלבד (8 ממסרים) PS-104 PS 104 158

370 קופסת כח גדולה תלת פזי חד דרגתי (ללא קונטקטור)
וכניסה ל – 3 רגשים PS-105 D PS 105 D 159

400 קופסת כח גדולה תלת פזי דו דרגתי (ללא קונטקטורים) PS-106 PS 106 160

500 קופסת כח גדולה חד פזי דו דרגתי (3.5x2 כ“ס) PS-107 PS 107 161

500 (3x10A) קופסת כח מיוחדת מחוזקת ביציאת מפוח PS-110 PS 110 162
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עמוד   23

12VDC יחידות ממסרים להשלמת טרמוסטטים הפועלים במתח נמוך
קופסאות כח

(המשך)

מחיר יח‘ תאור שם המוצר מק“ט מס‘

500 (3x20A) .קופסת כח מיוחדת מחוזקת ביציאת ג.ח PS-111 PS 111 163

400
WATER SOURCE ‘קופסת כח לטרמוסטט ליח

עם 2 כניסות נפרדות לפרסוסטטים
(ERT2010 או ETN1000 מסדרת)

PS-121P PS 121P 164

460

WATER SOURCE ‘קופסת כח לטרמוסטט ליח
עם 2 כניסות נפרדות לפרסוסטטים,

“ON” יציאה לאינדיקציית +
(ETN1000 מסדרת)

PS-121P/01 PS 121P/01 165

200 קופסת ממסרים לטרמוסטטים 24VAC עם 3 מהירויות 
מפוח (מעבר ל-3 מהירויות מ-24V ל-230V עד 1/2 כ“ס) PS-24 PS 24 166

950
,AW ‘לוח חשמל ליח

(3X10A) מהירויות מפוח מחוזקות
(3X20A) גופי חימום מחוזקים

PS-400-ME PS 400-ME 167

1000

לוח  חשמל ליח‘ AW עם ברז פרופורציונלי,
,(3X10A) מהירויות מפוח מחוזקות

,(3X20A) גופי חימום מחוזקים
24VAC עם שנאי

PS-401-ME PS 401-ME 168
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עמוד   24

טרמוסטטים עה“ט ליח‘ water source (W.S) מתוצרת Mamouth, Carrier, Trane וכד‘, 
On/Off 24, יצירותVAC ERT24 סדרת

מחיר יח‘ תאור שם המוצר מק“ט מס‘

300 דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (מש‘ חום),
מהירות אחת ERT24/1 24/1 169

340
דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (מש‘ חום),

מהירות אחת,
Start/Stop הפעלה

ERT24/1/ST 24/1/ST 170

300 2 דרגות קירור, 2 דרגות חימום (מש‘ חום), 
מהירות אחת ERT24/3 24/3 171

340
2 דרגות קירור, 2 דרגות חימום (מש‘ חום),

מהירות אחת,
Start/Stop הפעלה

ERT24/3/ST 24/3/ST 172

300 דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (ג.ח.),
מהירות אחת ERT24/H 24/H 173

340
דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (ג.ח.),

מהירות אחת, 
Start/Stop הפעלה

ERT24/H/ST 24/H/ST 174

300 2 דרגות קירור, 2 דרגות חימום (ג.ח.),
מהירות אחת ERT24/H3 24/H3 175

340
2 דרגות קירור, 2 דרגות חימום (ג.ח.),

מהירות אחת,
Start/Stop הפעלה

ERT24/H3/ST 24/H3/ST 176

300 דרגה אחת קירור, 2 דרגות חימום (מש‘ חום + ג.ח.),
מהירות אחת ERT24/1H 24/1H 177

500

,Mamouth ליח‘ מתוצרת
דרגה אחת קירור, 2 דרגות חימום (ג.ח.),

מהירות אחת, 
אופציה לרגש חיצוני

ERT24/H2/E/MA/01 24/H2/E/MA/1 178
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עמוד   25

טרמוסטטים תה“ט ליח‘ water source (W.S) מתוצרת Mamouth, Carrier, Trane וכד‘, 
24VAC, יציאות On/Off, תצוגת LCD מוארת

 סדרת 
ERT24/FMT

מחיר יח‘ תאור שם המוצר מק“ט מס‘

570 דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (מש‘ חום),
מהירות אחת ERT24/1/FMT/BL F24/1/BL 179

570 דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (מש‘ חום),
3 מהירויות ERT24/1/3S/FMT/BL F24/1/3S/BL 180

570 2 דרגות קירור, 2 דרגות חימום (ג.ח.),
מהירות אחת ERT24/3/FMT/BL F24/3/BL 181

570 דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (ג.ח.),
מהירות אחת ERT24/H/FMT/BL F24/H/BL 182

570 2 דרגות קירור, 2 דרגות חימום (ג.ח.),
מהירות אחת ERT24/H3/FMT/BL F24/H3/BL 183

טרמוסטטים עה“ט ליח‘ water source (W.S) מתוצרת Mamouth, Carrier, Trane וכד‘, 
24VAC, יציאות On/Off, תצוגת LCD מוארת, אופציה לשלט רחוק ETN24 סדרת

מחיר יח‘ תאור שם המוצר מק“ט מס‘

400 דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (מש‘ חום),
מהירות אחת ETN24/1/BL ET24/1/BL 184

400 דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (מש‘ חום),
3 מהירויות ETN24/1/3S/BL ET24/1/3S/BL 185

400 2 דרגות קירור, 2 דרגות חימום (מש‘ חום),
מהירות אחת ETN24/3/BL ET24/3/BL 186

400 דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (ג.ח.),
מהירות אחת ETN24/H/BL ET24/H/BL 187

400 דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (ג.ח.),
3 מהירויות ETN24/H/3S/BL ET24/H/3S/BL 188

400 דרגה אחת קירור, 2 דרגות חימום (מש‘ חום + ג.ח.),
מהירות  אחת ETN24/1H/BL ET24/1H/BL 189

400 2 דרגות קירור, 2 דרגות חימום (ג.ח.),
מהירות אחת ETN24/H3/BL ET24/H3/BL 190

160 ETN24 שלט רחוק לסדרת RT03 RT03 191
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עמוד   26

טרמוסטטים תה“ט ליח‘ water source (W.S) מתוצרת Mamouth, Carrier, Trane וכד‘, 
24VAC, יציאות פרופורציונליות, תצוגת LCD מוארת

 סדרת
ERT24P/FMT 

מחיר יח‘ תאור שם המוצר מק“ט מס‘

570 דרגה אחת קירור 0-10, דרגה אחת חימום 0-10,
מהירות אחת ERT24/P/FMT/BL F24/P/BL 192

570 דרגה אחת קירור 0-10, דרגה אחת חימום 0-10,
3 מהירויות ERT24/P/3/FMT/BL F24/P3/BL 193

600
דרגה אחת קירור 0-10, דרגה אחת חימום 0-10,

3 מהירויות, 
Start/Stop הפעלה

ERT24/P/3/ST/FMT/BL F24/P3/ST/BL 194

570 דרגה אחת קירור/חימום 0-10,
מהירות אחת ERT24/PD/FMT/BL F24/PD/BL 195

570 דרגה אחת קירור/חימום 0-10,
3 מהירויות ERT24/PD/3/FMT/BL F24/PD/3/BL 196

600
דרגה אחת קירור/חימום 0-10,

3 מהירויות,
אופציה לרגש חיצוני

ERT24/PD/3S/ES/FMT/BL F24/PD/3S/ES/BL 197

600

דרגה אחת קירור/חימום 0-10,
3 מהירויות,

,Start/Stop הפעלה
אופציה לרגש חיצוני

ERT24/PD/3S/ST/ES/FMT/
BL

F24/PD/3S/ST/
ES/BL 198

600 ,On/Off דרגה אחת קירור 0-10, דרגה אחת חימום
מהירות אחת ERT24/PH/FMT/BL F24/PH/BL 199
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עמוד   27

טרמוסטטים עה“ט ליח‘ water source (W.S) מתוצרת Mamouth, Carrier, Trane וכד‘, 
24VAC, יציאות פרופורציונליות, תצוגת LCD מוארת

סדרת 
ETN24/P

מחיר יח‘ תאור שם המוצר מק“ט מס‘

400 ,0-10V 0-10, דרגה אחת חימוםV דרגה אחת קירור
מהירות אחת ETN24/P/BL ET24/P/BL 200

400
,0-10V 0-10, דרגה אחת חימוםV דרגה אחת קירור

מהירות אחת, 
Start/Stop הפעלה

ETN24/P/ST/BL ET24/P/ST/BL 201

400 ,0-10V 0-10, דרגה אחת חימוםV דרגה אחת קירור
3 מהירויות ETN24/P/3/BL ET24/P3/BL 202

430
,0-10V 0-10, דרגה אחת חימוםV דרגה אחת קירור

3 מהירויות,
Start/Stop הפעלה

ETN24/P/3/ST/BL ET24/P3/ST/BL 203

400 ,0-10V דרגה אחת קירור/חימום
מהירות אחת ETN24/PD/BL ET24/PD/BL 204

400 ,0-10V דרגה אחת קירור/חימום
3 מהירויות ETN24/PD/3/BL ET24/PD3/BL 205

400 ,On/Off 0-10, דרגה אחת חימוםV דרגה אחת קירור
מהירות אחת ETN24/PH/BL ET24/PH/BL 206

400 ,On/Off 0-10, דרגה אחת חימוםV דרגה אחת קירור
3 מהירויות ETN24/PH/3/BL ET24/PH3/BL 207

500 דרגה אחת קירור/חימום מודולטינג (3 חוטים),
מהירות אחת ETN24/PM/BL ET24/PM/BL 208

160 ETN24/P שלט רחוק לסדרת RT03 RT03 209
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עמוד   28

מערכת VAV עצמאית פרופורציונלית לחדר, 
12VDC ויסות טמפ‘ ע“י דמפר חשמלי VAV

מחיר יח‘ תאור שם המוצר מק“ט מס‘

570 טרמוסטט חדר תה“ט להפעלת דמפר חשמלי פרופ‘,
תצוגת LCD מוארת, אופציה לשלט DRT40P1/FMT/BL F40P1/BL 210

400 טרמוסטט חדר עה“ט להפעלת דמפר חשמלי פרופ‘,
כולל טיימר, תצוגת LCD מוארת DRT40P1/ETN ET40P1 211

80 ספק כח 12VDC לחיבור דמפר אחד PS201P PS201P 212

125 ספק כח 12VDC לחיבור 4 דמפרים PS201P/01 PS201P/01 213

220 דמפר חשמלי ”8 אוניברסלי עם מפסקי גבול DA8/401 DA8/401 214

260 דמפר חשמלי ”10 אוניברסלי עם מפסקי גבול DA10/401 DA10/401 215

מערכת VAV עצמאית פרופורציונלית בשלט רחוק לחדר,
12VDC ויסות טמפ‘ ע“י דמפר חשמלי VAV

מחיר יח‘ תאור שם המוצר מק“ט מס‘

220 דמפר חשמלי ”8 אוניברסלי עם מפסקי גבול DA8/401 DA8/401 216

260 דמפר חשמלי ”10 אוניברסלי עם מפסקי גבול DA10/401 DA10/401 217

160 DA8/40, DA10/40 שלט רחוק לדמפרים RT40 RT40 218

150 DA8/40, DA10/40 פנל/מקלט לדמפרים
(כולל כבל 7 מ‘) IRP/401 IRP401 219

80 ספק כח 12VDC לחיבור דמפר אחד PS201P PS201P 220

125 ספק כח 12VDC לחיבור 4 דמפרים PS201P/01 PS201P/01 221

500 סט פיקוד שלט למנוע 12VDC אוניברסלי 
(הכולל קופסת כח, פנל + כבל 7 מטר ושלט) DA/GEN/IR DA/GEN/IR 222

160 DA/GEN/IR שלט רחוק נוסף ליחידה RT40 RT40 223
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,On/Off רב חדר עם דמפרים - VAV מערכות - PS2007
לשליטה מלאה על מזגן VAV

מחיר יח‘ תאור שם המוצר מק“ט מס‘

1600 ON/OFF PS2007 יח‘ מרכזית למערכת
(עד 7 חדרים) PS2007 PS2007 224

600 PS2007 יח‘ הפעלה מרכזית (Master) למע‘ רב חדר M2007 M2007 225

400 On/Off טרמוסטט חדר עה“ט למערכת
עם אופציה לשלט וטיימר, תצוגת LCD מוארת ETN41/BL ET41/BL 226

570 ,On/Off טרמוסטט חדר תה“ט למערכת
תצוגת LCD מוארת DRT41/FMT/BL FD41/BL 227

220 דמפר חשמלי ”8 אוניברסלי עם מפסקי גבול DA8/401 DA8/401 228

260 דמפר חשמלי ”10 אוניברסלי עם מפסקי גבול DA10/401 DA10/401 229

PS2007/P - מערכות VAV - רב חדר עם דמפרים פרופורציונאליים,
לשליטה מלאה על מזגן VAV

מחיר יח‘ תאור שם המוצר מק“ט מס‘

1600 יח‘ מרכזית למערכת PS2007/P פרופורציונלית 
(עד 7 חדרים) PS2007/P PS2007/P 230

600 PS2007 יח‘ הפעלה מרכזית (Master) למע‘ רב חדר M2007 M2007 231

400 טרמוסטט חדר עה“ט למערכת פרופורציונלית,
אופציה לשלט עם טיימר, תצוגת LCD מוארת ETN41/P/BL ET41/P/BL 232

570 טרמוסטט חדר תה“ט למערכת פרופורציונלית,
אופציה לשלט עם טיימר, תצוגת LCD מוארת DRT41P/FMT/BL FD41/P/BL 233

220 דמפר חשמלי ”8 אוניברסלי עם מפסקי גבול DA8/401 DA8/401 234

260 דמפר חשמלי ”10 אוניברסלי עם מפסקי גבול DA10/401 DA10/401 235

160 ETN41/BL, DRT41P/FMT-שלט רחוק ל RT41 RT41 236
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VAV חלקי חילוף למערכות VAV

מחיר יח‘ תאור שם המוצר מק“ט מס‘

30 DA10/41-ו DA8/41 כבל 3 מ‘ לחיבור דמפרים Z032078 Z032078 237

50 IRP41/P כבל 7 מ‘ לחיבור פנל הפעלה Z032077 Z032077 238

220 DA10/41-ו DA8/41 מכלול מנוע לדמפרים MDA8/41 MDA8/41 239

140 DA10/401-ו DA8/401 מכלול מנוע לדמפרים MDA8/401 MDA8/401 240

20 IRP/401 כבל הזנה 4 מ‘ לחבור פנל
DA10-ו DA8 לדמפרים Z032080 Z032080 241
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סט פיקוד שלט 230VAC למפוצל חד פאזי MIGA 1

מחיר יח‘ תאור שם המוצר מק“ט מס‘

265 בקר למזגן 2.8 כ“ס,
כולל רגש אוויר חוזר M1 M1 242

80 פנל הפעלה בקופסת פלסטיק להתקנה על הטיח
+ כבל 80 ס“מ M101P M101P 243

100 פנל הפעלה גמיש להדבקה M1P M1P 244

160 MIGA-שלט יומי ל RT03 RT03 245

45 M101P כבל מאריך 4 מ‘ לפנל הפעלה CABLE/1 CABLE/1 246

(F.C.U) 230 ליח‘ מפוח נחשוןVAC סט פיקוד שלט MIGA 1/H

מחיר יח‘ תאור שם המוצר מק“ט מס‘

265 ,F.C.U - בקר ליח‘ מפוח נחשון
כולל רגש אוויר חוזר M1/FC M1H 247

80 פנל הפעלה בקופסת פלסטיק להתקנה על הטיח
+ כבל 80 ס“מ M101P M101P 248

100 פנל הפעלה גמיש להדבקה M1P M1P 249

160 MIGA-שלט יומי ל RT03 RT03 250

45 M101P כבל מאריך 4 מ‘ לפנל הפעלה CABLE/1 CABLE/1 251
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סט פיקוד שלט 230VAC למיני מרכזי תלת-פאזי
MIGA

101/3/02

מחיר יח‘ תאור שם המוצר מק“ט מס‘

300 בקר למזגן תלת פאזי עם יציאת פיקוד למדחס,
כולל רגש אויר חוזר MIGA101/3/02 M101/3/02 258

80 עינית הפעלה בשלט רחוק,
בקופסת פלסטיק להתקנה עה“ט + כבל 7 מ‘ MIGA101P/02/C M101P/02/C 259

100 עינית הפעלה בשלט רחוק,
בקופסת פלסטיק להתקנה עה“ט + כבל 15 מ‘ MIGA101/P/02/C15 M101/P/02/C15 260

80 עינית נוספת להפעלה באמצעות שלט רחוק IRR/1 IRR/1 261

400 פנל הפעלה עה“ט עם תצוגת LCD מוארת,
אופציה לשלט רחוק ETN1000/MIGA ET1000/MIG 262

160 MIGA-שלט יומי ל RT03 RT03 263

סט פיקוד שלט 230VAC למיני מרכזי חד-פאזי
MIGA

101/1/02

מחיר יח‘ תאור שם המוצר מק“ט מס‘

300 בקר למזגן חד פאזי עד 3.5 כ“ס,
כולל רגש אויר חוזר MIGA101/1/02 M101/1/02 252

80 עינית הפעלה בשלט רחוק,
בקופסת פלסטיק להתקנה עה“ט + כבל 7 מ‘ MIGA101P/02/C M101/P/02/C 253

100 עינית הפעלה בשלט רחוק,
בקופסת פלסטיק להתקנה עה“ט + כבל 15 מ‘ MIGA101/P/02/C15 M101/P/02/C15 254

80 עינית נוספת להפעלה באמצעות שלט רחוק IRR/1 IRR/1 255

400 פנל הפעלה עה“ט עם תצוגת LCD מוארת,
אופציה לשלט רחוק ETN1000/MIGA ET1000/MIG 256

160 MIGA-שלט יומי ל RT03 RT03 257
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סט פיקוד שלט 230VAC למיני מרכזי תלת-פאזי,
2 דרגות קירור, 2 דרגות חימום (מש‘ חום), 3 מהירויות,

עם אופציה לפנל הפעלה להתקנה עד 100 מ‘

MIGA
101/3/C2/AB

מחיר יח‘ תאור שם המוצר מק“ט מס‘

300
בקר למזגן תלת פאזי,

2 דרגות קירור, 2 דרגות חימום (מש‘ חום),
עם אופציה לפנל הפעלה להתקנה מרוחקת (עד 100 מ‘)

M101/3/C2/AB M101/3/C2/AB 271

80 עינית הפעלה בשלט רחוק,
בקופסת פלסטיק להתקנה עה“ט + כבל 7 מ‘ MIGA101P/02/C M101P/02/C 272

100 עינית הפעלה בשלט רחוק,
בקופסת פלסטיק להתקנה עה“ט + כבל 15 מ‘ MIGA101P/02/C15 M101P/02/C15 273

80 עינית נוספת להפעלה באמצעות שלט רחוק IRR/1 IRR/1 274

400
פנל הפעלה עה“ט עם תצוגת LCD מוארת, 

הניתן להתקנה מרוחקת (עד 100 מ‘),
אופציה לשלט רחוק

ETN1000/AB/BL ET1000/AB/BL 275

400
פנל הפעלה תה“ט עם תצוגת LCD מוארת, 

הניתן להתקנה מרוחקת (עד 100 מ‘),
אופציה לשלט רחוק

WP2500/MIG/WS WP2500/MIG/WS 276

160 MIGA-שלט יומי ל RT03 RT03 267

סט פיקוד שלט 230VAC למיני מרכזי תלת-פאזי,
דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (מש‘ חום), 3 מהירויות,

עם אופציה לפנל הפעלה להתקנה עד 100 מ‘

MIGA
101/3/03/AB

מחיר יח‘ תאור שם המוצר מק“ט מס‘

300
בקר למזגן תלת פאזי,

דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (מש‘ חום),
עם אופציה לפנל הפעלה להתקנה מרוחקת (עד 100 מ‘)

M101/3/03/AB M101/3/03/AB 264

80 עינית הפעלה בשלט רחוק,
בקופסת פלסטיק להתקנה עה“ט + כבל 7 מ‘ MIGA101P/02/C M101P/02/C 265

100 עינית הפעלה בשלט רחוק,
בקופסת פלסטיק להתקנה עה“ט + כבל 15 מ‘ MIGA101P/02/C/15 M101P/02/C/15 266

80 עינית נוספת להפעלה באמצעות שלט רחוק IRR/1 IRR/1 267

400
פנל הפעלה עה“ט עם תצוגת LCD מוארת, 

הניתן להתקנה מרוחקת (עד 100 מ‘),
אופציה לשלט רחוק

ETN1000/AB/BL ET1000/AB/BL 268

400
פנל הפעלה תה“ט עם תצוגת LCD מוארת, 

הניתן להתקנה מרוחקת (עד 100 מ‘),
אופציה לשלט רחוק

WP2500/MIG/WS WP2500/MIG/WS 269

160 MIGA-שלט יומי ל RT03 RT03 270
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סט פיקוד שלט 230VAC למיני מרכזי תלת-פאזי,
2 דרגות קירור, 3 דרגות חימום (גופי חימום), 3 מהירויות,

עם אופציה לפנל הפעלה להתקנה עד 100 מ‘

MIGA  
101/3/C2/H3/AB 

מחיר יח‘ תאור שם המוצר מק“ט מס‘

300
בקר למזגן תלת פאזי,

2 דרגות קירור 3 דרגות חימום (גופי חימום), 
עם אופציה לפנל הפעלה להתקנה מרוחקת (עד 100 מ‘)

M101/3/C2/H3/AB M101/3/C2/H3/AB 285

80 עינית הפעלה בשלט רחוק,
בקופסת פלסטיק להתקנה עה“ט + כבל 7 מ‘ MIGA101P/02/C M101P/02/C 286

100 עינית הפעלה בשלט רחוק,
בקופסת פלסטיק להתקנה עה“ט + כבל 15 מ‘ MIGA101P/02/C15 M101P/02/C15 287

80 עינית נוספת להפעלה באמצעות שלט רחוק IRR/1 IRR/1 288

400
פנל הפעלה עה“ט עם תצוגת LCD מוארת, 

הניתן להתקנה מרוחקת (עד 100 מ‘),
אופציה לשלט רחוק

ETN1000/AB/BL ET1000/AB/BL 289

400
פנל הפעלה תה“ט עם תצוגת LCD מוארת, 

הניתן להתקנה מרוחקת (עד 100 מ‘),
אופציה לשלט רחוק

WP2500/MIG/WS WP2500/MIG/WS 290

160 MIGA-שלט יומי ל RT03 RT03 291

סט פיקוד שלט 230VAC למיני מרכזי תלת-פאזי,
4 דרגות קירור, 4 דרגות חימום (מש‘ חום), 3 מהירויות,

עם אופציה לפנל הפעלה להתקנה עד 100 מ‘

MIGA 
101/3/C4/03/AB

מחיר יח‘ תאור שם המוצר מק“ט מס‘

300
בקר למזגן תלת פאזי,

4 דרגות קירור, 4 דרגות חימום (מש‘ חום),
עם אופציה לפנל הפעלה להתקנה מרוחקת (עד 100 מ‘)

M101/3/C4/03/AB M101/3/C4/03/AB 278

80 עינית הפעלה בשלט רחוק,
בקופסת פלסטיק להתקנה עה“ט + כבל 7 מ‘ MIGA101P/02/C M101P/02/C 279

100 עינית הפעלה בשלט רחוק,
בקופסת פלסטיק להתקנה עה“ט + כבל 15 מ‘ MIGA101P/02/C15 M101P/02/C15 280

80 עינית נוספת להפעלה באמצעות שלט רחוק IRR/1 IRR/1 281

400
פנל הפעלה עה“ט עם תצוגת LCD מוארת, 

הניתן להתקנה מרוחקת (עד 100 מ‘),
אופציה לשלט רחוק

ETN1000/AB/BL ET1000/AB/BL 282

400
פנל הפעלה תה“ט עם תצוגת LCD מוארת, 

הניתן להתקנה מרוחקת (עד 100 מ‘),
אופציה לשלט רחוק

WP2500/MIG/WS WP2500/MIG/WS 283

160 MIGA-שלט יומי ל RT03 RT03 284
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סט פיקוד שלט 230VAC למיני מרכזי תלת-פאזי,
דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (מש‘ חום) + ברז סוללת מים חמים,

עם אופציה לפנל הפעלה להתקנה עד 100 מ‘

MIGA 
101/3/VALVE/AB

מחיר יח‘ תאור שם המוצר מק“ט מס‘

300
בקר למזגן תלת פאזי,

דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום (מש‘ חום) + ברז 
סוללת מים חמים

M101/3/VALVE/AB M101/3/VALVE/AB 292

80 עינית הפעלה בשלט רחוק,
בקופסת פלסטיק להתקנה עה“ט + כבל 7 מ‘ MIGA101P/02/C M101P/02/C 293

100 עינית הפעלה בשלט רחוק,
בקופסת פלסטיק להתקנה עה“ט + כבל 15 מ‘ MIGA101P/02/C15 M101P/02/C15 294

80 עינית נוספת להפעלה באמצעות שלט רחוק IRR/1 IRR/1 295

400
פנל הפעלה עה“ט עם תצוגת LCD מוארת, 

הניתן להתקנה מרוחקת (עד 100 מ‘),
אופציה לשלט רחוק

ETN1000/AB/BL ET1000//AB/BL 296

400
פנל הפעלה תה“ט עם תצוגת LCD מוארת, 

הניתן להתקנה מרוחקת (עד 100 מ‘),
אופציה לשלט רחוק

WP2500/MIG/WS WP2500/MIG/WS 297

160 MIGA-שלט יומי ל RT03 RT03 298

MIGA כבלים לפנל
MIGA
כבלים

מחיר יח‘ תאור שם המוצר מק“ט מס‘

45 כבל 7 מטר – טלפון – טלפון בלבד כבל 7 מטר Z032108 299

70 כבל 15 מטר – טלפון – טלפון בלבד כבל 15 מטר Z032130 300

50 כבל 7 מ‘ – חיבור טלפון + מתאם כבל מאריך 7 מ‘ + מתאם CABLE 301
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סדרת בקרי טמפרטורה/לחות,
להתקנה עה“ט M5000

מחיר יח‘ תאור שם המוצר מק“ט מס‘

800

(PS102 – דרוש ספק כח מתאים) 12VDC מתח הזנה
2 דרגות קירור, 2 דרגות חימום,

דרגה אחת ייבוש, דרגה אחת הרטבה, 
מפוח מהירות אחת, תכנות שבועי,

,LCD להתקנה על הטיח, תצוגת

M5003/12 5003/12 302

850

,24VAC מתח הזנה
2 דרגות קירור, 2 דרגות חימום,

דרגה אחת ייבוש, דרגה אחת הרטבה,
מפוח מהירות אחת, תכנות שבועי,

LCD להתקנה על הטיח, תצוגת

M5003/24 5003/24 303

1,300

,24VAC מתח הזנה
דרגה אחת קירור 0-10, דרגה אחת חימום 0-10,

דרגה אחת ייבוש 0-10, דרגה אחת הרטבה 0-10,
LCD להתקנה על הטיח, תצוגת

M5001/24/0-10V 5001/24/01 304

400

(PS102 – דרוש ספק כח מתאים) 12VDC בקר לחות
יציאת ייבוש (רגש פנימי),

להתקנה על הטיח
תצוגת LCD  מוארת

ERHU55 55HU 305

500 ,M5000 רגש לחות + טמפרטורה לסדרת
להתקנה בחדר G-HU/R GHU/R 306

600 ,M5000 רגש לחות + טמפרטורה לסדרת
להתקנה בתעלה G-HU/D GHU/D 307
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רגשי טמפרטורה/לחות רגשים

מחיר יח‘ תאור שם המוצר מק“ט מס‘

35 רגש טמפרטורה 80 ס“מ TS01 TS01 308

50 רגש טמפרטורה 180 ס“מ TS02 TS02 309

40 .230VAC רגש טמפרטורה 80 ס“מ, לטרמוסטטים
כיסוי הרגש עשוי מחומר פלסטי מבודד ולא מתכתי!!! TS05 TS05 310

60 .230VAC רגש טמפרטורה 300 ס“מ, לטרמוסטטים
כיסוי הרגש עשוי מחומר פלסטי מבודד ולא מתכתי!!!

TS06 TS06 311

80 רגש חדר בקופסת פלסטיק דקורטיבית RS01 RS01 312

110
רגש חדר בקופסת פלסטיק דקורטיבית,
למדידת טמפ‘ ממוצעת משני מקומות

(לכל התקנה נדרשים שני רגשים)

RS02 RS02 313

180 רגש חדר כוון 2 מעלות פלוס מינוס
±2oC רגש חדר עם אפשרות לכיול טמפ‘ נמדדת RS03 RS03 314

100 רגש תעלה DT02 DT02 315

שלט רחוק

מחיר יח‘ תאור שם המוצר מק“ט מס‘

160 שלט רחוק לסדרות:
ERT2000, ETN, FMT, 100LCD, MIGA RT03 Daily RT03 316

160 שלט רחוק לׁ–ERT2200 (שבועי) RT06 Weekly RT06 317

160 DA8/40, DA10/40 שלט רחוק לדמפרים RT40 RT40 318
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יחידות לחסכון באנרגיה

מחיר יח‘ תאור שם המוצר מק“ט מס‘

250 בקר הגבלת טמפרטורה TLC-1 TLC-1 328

740 בקר אנרגיה עם הגבלת טמפ‘, כולל גלאי א.א. פסיבי EC300/T EC300/T 329

140 EC300/T ‘נוסף + רגל ליח I.R גלאי גלאי גלאי 300 330

320 תקרתי 3600 I.R גלאי גלאי תקרתי 3600 גלאי תקרתי 331

450 עם טיימר תקרתי 3600 I.R גלאי עם טיימר גלאי תקרתי 3600 גלאי תקרתי עם טיימר 332

מחיר יח‘ תאור שם המוצר מק“ט מס‘

470 בקר טמפרטורה 2 דרגות ERTMP2 MP2/D 319

570 בקר טמפרטורה 4 דרגות ERTMP4 MP4/D 320

630 בקר טמפרטורה 6 דרגות ERTMP6 MP6/D 321

700 בקר טמפרטורה 8 דרגות ERTMP8 MP8/D 322

300 פנל הפעלה מרחוק ל-ERTMP כולל מפסק הפעלה,
בורר חימום/קירור/איוורור, כיוון ותצוגת טמפרטורה RSA02 RSA02 323

700 בקר טמפרטורה,
דרגה אחת קירור 0-10, 3 דרגות חימום בינארי  ERTMP4P MP4/P 324

300
פנל הפעלה מרחוק ל - ERTMP4/P בלבד,

כולל מפסק הפעלה, בורר חימום/קירור/איוורור,
כיוון ותצוגת טמפרטורה

RSA02P RSA02/P 325

רב מודד למיזוג אוויר

מחיר יח‘ תאור שם המוצר מק“ט מס‘

1,500 מהירות אוויר, טמפרטורה, ספיקת אוויר M3000 3000M 326

3,000 לחות, מהירות אוויר, טמפרטורה, ספיקת אוויר, 
תפוקת מזגן, נקודת הטל M4000 4000MD 327

סדרת
MP

בקרי טמפ‘ אוניברסליים, עד 8 דרגות קירור/חימום לפי בחירה,
230VAC או 24VAC , כוון טמפ‘ רצויה, דיפרנציאל, מרחק והשהייה בין הדרגות
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,BACnet למזגנים, מפוחי-נחשון ויט“אות - פרוטוקול RS485 בקרים בתקשורת
,DIN 230, מותאם להתקנה בלוחות חשמל על פסVAC

אופציה לפנל הפעלה עה“ט, תה“ט או עינית ושלט, כולל כניסה לגלאי נוכחות

סדרת
CTU2500

מחיר יח‘ תאור שם המוצר מק“ט מס‘

800
בקר למזגן,

3 דרגות קירור, 3 דרגות חימום (מש‘ חום),
3 מהירויות

CTU-2500/3 CTU2500/3 338

800
,F.C.U - בקר ליח‘ מפוח נחשון

דרגה אחת קירור, 3 דרגות חימום,
3 מהירויות

CTU-2501/C1/H3 CTU2501C1H3 339

800
,F.C.U - בקר ליח‘ מפוח נחשון

דרגה אחת קירור פרופורציונאלי, 3 דרגות חימום,
3 מהירויות

CTU-2501/CP/H3 CTU2501/CP/H3 340

800
,F.C.U - בקר ליח‘ מפוח נחשון

דרגה אחת קירור פרופורציונאלי, דרגה אחת חימום 
פרופורציונאלי, 3 מהירויות

CTU-2501/CP/HP CTU2501/CP/HP 341

,Maxinet למזגנים, מפוחי-נחשון ויט“אות - פרוטוקול RS485 בקרים בתקשורת
,DIN 230, מותאם להתקנה בלוחות חשמל על פסVAC

אופציה לפנל הפעלה עה“ט, תה“ט או עינית ושלט, כולל כניסה לגלאי נוכחות

סדרת
CTU1800

מחיר יח‘ תאור שם המוצר מק“ט מס‘

700
בקר למזגן,

3 דרגות קירור, 3 דרגות חימום (מש‘ חום),
3 מהירויות

CTU-1800/3 CTU1800/3 333

700
בקר למזגן, 2 דרגות קירור, 4 דרגות חימום (2 דרגות 

מש‘ חום + 2 דרגות ג.ח.),
3 מהירויות

CTU-1800/2/H2 CTU1800/2H2 334

700
,F.C.U - בקר ליח‘ מפוח נחשון

דרגה אחת קירור, 3 דרגות חימום,
3 מהירויות,

CTU-1801/C1/H3 CTU1801C1H3 335

800
,F.C.U - בקר ליח‘ מפוח נחשון

,On/Off דרגה אחת קירור פרופורציונאלי, 4 דרגות חימום
3 מהירויות 

CTU-1801/CP/H4 CTU1801/CP/H4 336

800
,F.C.U - בקר ליח‘ מפוח נחשון

דרגה אחת קירור פרופורציונאלי, דרגה אחת חימום 
פרופורציונאלי, 3 מהירויות

CTU-1801/CP/HP CTU1801/CP/HP 337

* הערה: לדגמים נוספים בסדרה הזו יש לפנות לתמיכה טכנית

* הערה: לדגמים נוספים בסדרה הזו יש לפנות לתמיכה טכנית
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 ,Modbus פרוטוקול ,RS485 בתקשורת I/O בקרי
DIN 230, מותאם להתקנה בלוחות חשמל על פסVAC CTU4600 סדרת

מחיר יח‘ תאור שם המוצר מק“ט מס‘

800
בקר כניסות בלבד (10 כניסות)

(D/IN) 8 כניסות דיגיטליות
(A/IN) 2 כניסות אנלוגיות

CTU4601/IN CTU4601/IN 349

800 CTU4601/IN/01 CTU4601/IN/01 350

800
(100m/s פולסים) בקר למונה אנרגיה

11 כניסות פולסים
2 כניסות אנלוגיות

CTU4601/EN/PU CTU4601/EN/PU 351

800

I/O - בקר כניסות/יציאות
(D/IN) 8 כניסות דיגיטליות

(D/OUT) 8 יציאות דיגיטליות
(A/IN) 2 כניסות אנלוגיות

(A/OUT) 2 יציאות אנלוגיות
3 רגשי טמפ‘

CTU4601/AO CTU4601/AO 352

,Modbus פרוטוקול - W.S ‘למזגנים, מפוחי-נחשון, יט“אות ויח RS485 בקרים בתקשורת
,DIN 230, מותאם להתקנה בלוחות חשמל על פסVAC

אופציה לפנל הפעלה עה“ט, תה“ט או עינית ושלט, כולל כניסה לגלאי נוכחות
CTU4500 סדרת

מחיר יח‘ תאור שם המוצר מק“ט מס‘

800
בקר למזגן,

2 דרגות קירור, 4 דרגות חימום (2 מש‘ חום + 2 ג.ח.), 
3 מהירויות

CTU-4500/2H2 CTU4500/2H2 342

800 בקר למזגן,
3 דרגות קירור, 3 דרגות חימום (מש‘ חום), 3 מהירויות CTU-4500/3 CTU4500/3 343

800
,W.S. - Water Source ‘בקר ליח

דרגה אחת קירור, 3 דרגות חימום, ברז מי עיבוי,
3 מהירויות

CTU4500/H2/WS CTU4500/H2/WS 344

800 ,W.S. - Water Source ‘בקר ליח
2 דרגות קירור, 3 דרגות חימום, 3 מהירויות CTU-4500/H3/WS CTU4500/H3/WS 345

800 ,F.C.U - בקר ליח‘ מפוח נחשון
דרגה אחת קירור , 3 דרגות חימום, 3 מהירויות CTU-4501/C1/H3 CTU4501C1H3 346

800
,F.C.U - בקר ליח‘ מפוח נחשון

,On/Off דרגה אחת קירור פרופ‘, 3 דרגות חימום
3 מהירויות

CTU-4501/CP/H3 CTU4501/CP/H3 347

800
,F.C.U - בקר ליח‘ מפוח נחשון

דרגה אחת קירור פרופ‘, דרגה אחת חימום פרופ‘,
3 מהירויות

CTU-4501/CP/HP CTU4501/CP/HP 348

בקר כניסות בלבד (13 כניסות)
(D/IN) 11 כניסות דיגיטליות

(A/IN) 2 כניסות אנלוגיות

* הערה: לדגמים נוספים בסדרה הזו יש לפנות לתמיכה טכנית
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PS ומסדרת CTU ציוד משלים לבקרים בתקשורת מסדרת

מחיר יח‘ תאור שם המוצר מק“ט מס‘

400
פנל הפעלה מקומי להתקנה תחת הטיח,

,LCD תצוגת
(PS עבור בקרי)

WP2500 WP2500 353

400
פנל הפעלה מקומי להתקנה על הטיח,

,LCD תצוגת
(PS עבור בקרי)

ETN2500 ETN/2500 354

400
פנל הפעלה מקומי להתקנה תחת הטיח,

תצוגת LCD מוארת
(CTU עבור בקרי)

FMH/X500/BL FMH/X500/BL 355

400
פנל הפעלה מקומי להתקנה על הטיח,

תצוגת LCD מוארת
(CTU עבור בקרי)

ETN/X500/BL ETN/X500/BL 356

150
פנל הפעלה (עינית) בקופסא פלסטיק להתקנה על הטיח

להפעלה ע“י שלט רחוק
(CTU עבור בקרי)

IRP/X500 IRP/X500 357

2,000 פנל הפעלה ראשי (מסטר) להפעלת 255 יח‘ בתקשורת, 
פרוטוקול Maxinet בלבד ! MCU1800 MCU1800 358

1,000 RS232 / RS485 מתאם תקשורת Adaptor 485/232 485/232 359

800 USB / RS485 מתאם תקשורת Adaptor485/USB/01 485/USB/01 360

2,000 USB / 4 x RS485 מתאם תקשורת Adaptor485/USB 485/USB 361

12,000 CTU1800 תוכנת מחשב לבקרת מבנה לסדרת MaxiNet MaxiNet3 362

12,000

מתאם תקשורת ˝וובי˝ ל-60 יח‘ בקרה (עם אופציה 
להרחבה עד 240 יח‘), הכולל תוכנת בקרה ומסכים 

להצגת כל הנתונים והפעולות הנדרשים, 
כולל לוחות זמנים

TCP/IP/WEB/02 TCP/IP/WEB/02 363

800 RS485-מגבר קו ל REPEATER REPEATER 364
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מוצרים מיוחדים

מחיר יח‘ תאור שם המוצר מק“ט מס‘

180 מפשיר (Deicer) אלקטרוני D-3 D3 365

1,040

בקר לחדר מחשב עבור 2 מזגנים עם עבודה בתורנות 
והחלפה לפי שעות עבודת מדחס,

 ,RS232 עם התראת טמפרטורה גבוהה ויציאת תקשורת
כניסות לתקלה ופעולה לכ˝א מהמזגנים

PS-1800/C2/1S PS1800/C21S 366

400
פנל הפעלה להתקנה על הטיח, 
PS1800/C2/1S להפעלת בקר

LCD עם תצוגת
ETN/2500 ETN/2500 367

מחיר יח‘ תאור שם המוצר מק“ט מס‘

500 ,230V, 16A טרמוסטט תה“ט לחימום תת ריצפתי
אופציה לרגש חיצוני, תצוגת LCD מוארת ERT 340/H1/BL FE340/H1/BL 368

500
,230V, 16A טרמוסטט תה“ט לחימום תת ריצפתי

כולל רגש הגנה (28°C) עבור רצפת פרקט,
תצוגת LCD מוארת

ERT 340/H1/PAR/BL FE340/H1/PAR/BL 369

500
,220V, 16A טרמוסטט תה“ט לחימום תת ריצפתי

כולל רגש הגנה (45°C) עבור רצפת פרקט,
אופציה לרגש חיצוני, תצוגת LCD מוארת

ERT 340/HI/PAR45/BL FE340/H1/PAR45/
BL 370

350 בקר לחימום תת ריצפתי - עבור 8 אזורים PS 8/FH PS8/FH 371

400 פנל עה“ט לקביעת טמפ‘ ב-8 אזורים מחובר לבקר
PS8/FH ETN/8H ET8H 372

80 רגש חדר בקופסה פלסטית דקורטיבית RS01 RS01 373

32 רגש טמפרטורה 80 ס“מ TS01 TS01 374

סדרת 
ERT340

230VAC ,פיקודים לחימום תת רצפתי
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נתיכים

מחיר יח‘ תאור שם המוצר מק“ט מס‘

2 נתיך 3.15A לטרמוסטטים 3.15A נתיך 3.15A 381

2 נתיך 10A לספקי כח 10A נתיך 10A 382

כפתורים לטרמוסטטים

מחיר יח‘ תאור שם המוצר מק“ט מס‘

1 כפתור עגול לטרמוסטט כפתור עגול P021285 378

1 לחצן הפעלה Start/Stop (חדש) Start/Stop לחצן הפעלה P021427 379

1 כפתור On/Off ומהירויות On/Off כפתור P021019 380

כיסוי פלסטי לטרמוסטטים

מחיר יח‘ תאור שם המוצר מק“ט מס‘

20 מכסה פלסטי לטרמוסטט קומפלט,
עבור דגמים עם 3 חריצים - ללא תצוגה מכסה חדש 3 חריצים P021437 375

20 מכסה פלסטי לטרמוסטט קומפלט,
עבור דגמים עם 3 חריצים - עם תצוגה מכסה חדש 3 חריצים + תצוגה P021439 376

20 מכסה פלסטי לטרמוסטט קומפלט,
עבור דגמים עם 2 חריצים מכסה חדש 2 חריצים P021436 377
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המחירים בש“ח ואינם כוללים מע“מ. טל“ח.

מחירון - אוקטובר 2011

מיטב-טק בע“מ (מקבוצת קונטאל) טל‘ 03-9626462  פקס‘ 03-9626620
www.meitavtec.co.il כתובת: רח‘ ספיר 6, א.ת. חדש, ת.ד. 5221,ראשון לציון, מיקוד 75150

עמוד   45

הערות



מחירון - אוקטובר 2011

המחירים בש“ח ואינם כוללים מע“מ. טל“ח. מיטב-טק בע“מ (מקבוצת קונטאל) טל‘ 03-9626462  פקס‘ 03-9626620
www.meitavtec.co.il כתובת: רח‘ ספיר 6, א.ת. חדש, ת.ד. 5221,ראשון לציון, מיקוד 75150

עמוד   46

הערות




	Button1: 


