
מנגנונים אלקטרומכאניים
מערכות לפיצוי אוויר, 

שחרור עשן ואוורור מבנים



שחור

לבן

כסף

גלאי תנועה להרכבה בחלק פנימי 
)אינפרא-אדום(

ECO מנגנון פתיחה חשמלי אלקטרומכני של חברת

  ETS 73 מסילת החלקה עבור מנגנון

סט וילון בטיחות פינתי ) לייזר ( 827729

ETS 73 פלטת התקנה למנגנון 819684

נירוסטה

596.00 ש”ח

מנגנונים אלקטרומכניים
לפתיחת דלתות ציר 

ציפוי כסף 
ציפוי לבן

ציפוי שחור

833584
833585
833586

7851.00 ש”ח
7546.00 ש”ח
7546.00 ש”ח
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1414.00 ש”ח

  ETS 73 זרועות מספריים עבור מנגנון
נירוסטה  814711

763.00 ש”ח

ETS 73
ETS 42-ER

נירוסטה
ציפוי נירוסטה

814415
853933

 

814712
854059

 

8744.00 ש”ח
6812.00 ש”ח

1057.00 ש”ח
787.00 ש”ח



לחצן קירבה להפעלת מנגנון פתיחה ללא מגע 
מרחק עבודה מ-10 עד 50 ס”מ  

לחצן קירבה להפעלת מנגנון פתיחה ללא מגע 
מוגן מוגן ממים ואבק . מרחק עבודה עד 10 ס”מ

 ETS 73 מתאם סגירה מכני למנגנון

GFT לחצן הפעלה דגם

833582825059

824865

838040
845153

ציפוי נירוסטה
ציפוי לבן

 וילונות בטיחות להרכבה בשני צדדי
ETS 73 הדלת עבור מנגנון 819133

מנגנונים אלקטרומכניים
לפתיחת דלתות ציר 
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780.00 ש”ח
281.00 ש”ח

3268.00 ש”ח1040.00 ש”ח

938.00 ש”ח

4750.00 ש”ח

ETS 73 בורר מצבים למנגנון 824838

780.00 ש”ח



כיסוי נירוסטה לסגירה בין שני מנגנונים 
לדלת שתי כנפיים עם מתאם סגירה  824689 כבל תקשורת בין שני מנגנונים לתאום סגירה 

ופתיחה לדלת שתי כנפיים עם מתאם סגירה

814701

814705

854517

818871

818201

854519
854520

זויתן חשמלי 24V DC מתכוונן 

שרשור להעברת כבל בין משקוף לכנף

מנגנונים אלקטרומכניים
לפתיחת דלתות ציר 
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1818.00 ש”ח

מאריך לפין עבור מסילה 814712

מאריך לפין עבור מסילה 818201

אורך 3 מטר 

 +10 מ”מ

 20 מ”מ
 50 מ”מ

אורך 15 מטר 

+20 מ”מ 
+30 מ”מ 

144.00 ש”ח

240.00 ש”ח

211.00 ש”ח

452.00 ש”ח

281.00 ש”ח

241.00 ש”ח
259.00 ש”ח

FAIL-SECURE DC 24V    651710
FAIL-SECURE DC 24V    651721     

165.00 ש”ח
247.00 ש”ח

150/290      629000
370/510      651000

 תושבת פנימית )מ”מ(
145.00 ש”ח
200.00 ש”ח



מנגנון לפתיחת דלתות בזמן שריפה או עשן לצורך 
פיצוי אוויר בחלל המבנה כולל מחזיר עליון

קופסת ניפוץ משולבת עם לחצן הפעלה 
למערכת שחרור עשן ואוורור מבנים

יחידת בקרה )רכזת( למערכות שחרור עשן ואוורור
כולל זוג סוללות גיבוי

לחצן הפעלה לפתיחה ידנית ובדיקה יזומה
של מערכות שחרור עשן ואוורור מבנים 

מנוע לדלת הזזה עד 500 ק”ג מנוע לדלת הזזה עד 160 ק”ג

FTA ECO VENT

741912741019

1122.5 1122.1

4A יציאת זרם
8A יציאת זרם

13A יציאת זרם
20A יציאת זרם

 741736
 741737
741918
741874

2792.00 ש”ח
3562.00 ש”ח
4450.00 ש”ח
5337.00 ש”ח

*פרטים טכניים במשרד
*מחיר לפי ישום

*פרטים טכניים במשרד
*מחיר לפי ישום

מערכות לפיצוי אוויר 
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9082.00 ש”ח

211.00 ש”ח644.00 ש”ח

דגם TS-62  לעבודה יום-יומית 



מנוע לשחרור עשן דגם VEGA עם שרשרת
  .0.7A 300, צריכת זרםN 300 מ”מ, כוח דחיפה

מנוע לשחרור עשן דגם QUASAR עם שרשרת 
.0.7A 300, צריכת זרםN 500 מ”מ, כוח דחיפה

אביזרי הרכבה לחלון פתיחה פנימה / החוצה 
להרכבה על חזית החלון

אביזרי הרכבה לחלון פתיחה החוצה לחלון סמוי 
בקיר מסך

מנוע לשחרור עשן דגם QUASAR Synchro עם שרשרת
.0.7A 300, צריכת זרםN 500 מ”מ , כוח דחיפה

מנוע לשחרור עשן דגם VEGA Synchro עם שרשרת 
0.7A 300, צריכת זרםN 300 מ”מ, כוח דחיפה

מערכות שחרור עשן ואוורור מבנים,
יחידות בקרה, אביזרים משלימים 
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אפור
שחור

740903
740904

 

1070.00 ש”ח
1070.00 ש”ח

אפור
שחור

740840
740841

 

1239.00 ש”ח
1239.00 ש”ח

אפור
שחור

741898
741899

 

39.50 ש”ח
39.50 ש”ח

אפור
שחור

741901
741902

 

39.50 ש”ח
39.50 ש”ח

אפור
שחור

741119
741120

 

1631.00 ש”ח
1631.00 ש”ח

אפור
שחור

741122
741123

 

1448.00 ש”ח
1448.00 ש”ח



מנוע נעילה עם הרכבה סמויה אביזרי הרכבה לחלון פתיחה  החוצה

חיישן גשםחיישן רוח

יחידת בקרה )רכזת( למערכות שחרור עשן ואוורור
כולל זוג סוללות גיבוי 

741588

737185740450

מערכות שחרור עשן ואוורור מבנים,
יחידות בקרה, אביזרים משלימים 
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אפור
שחור

741709
741710

 

110.00 ש”ח
1539.00 ש”ח110.00 ש”ח

קופסת ניפוץ משולבת עם לחצן הפעלה 
למערכת שחרור עשן ואוורור מבנים 741912

644.00 ש”ח

352.00 ש”ח 378.00 ש”ח

4A יציאת זרם
8A יציאת זרם

13A יציאת זרם
20A יציאת זרם

 741736
 741737
741918
741874

2792.00 ש”ח
3562.00 ש”ח
4450.00 ש”ח
5337.00 ש”ח



לחצן הפעלה לפתיחה ידנית ובדיקה יזומה
של מערכות שחרור עשן ואוורור מבנים  CO2 חיישן

24V מנוע אוורור עם הרכבה סמויה

230V  24מנוע אוורורV DC מנוע אוורור  

741019 741773

A1121.2

מערכות שחרור עשן ואוורור מבנים,
יחידות בקרה, אביזרים משלימים 
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221.00 ש”ח 2949.00 ש”ח

A1120R9005.1
A1120R7047.1A1120R9005.6
A1120R9016.1A1120R7047.6 561.00 ש”ח

900.00 ש”ח

613.00 ש”ח


