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מקט
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תאור המוצר

מנגנונים פיצוי אוויר CFD
849005

מנגנון לפתיחת דלתות בזמן שריפה או עשן
לצורך פיצוי אוויר דגם FTA ECO VENT
צד ימין

9543.00

849004

מנגנון לפתיחת דלתות בזמן שריפה או עשן
לצורך פיצוי אוויר דגם FTA ECO VENT
צד שמאל

9543.00

מנועים שחרור עשן
737127

מנוע שחרור עשן  24Vדגם SINTESI

740903

מנוע לשחרור עשן דגם  VEGAעם שרשרת
 300מ”מ ,כוח דחיפה  ,300Nצריכת זרם 0.7A
צבע אפור

1123.00

740904

מנוע לשחרור עשן דגם  VEGAעם שרשרת
 300מ”מ ,כוח דחיפה  ,300Nצריכת זרם 0.7A
צבע שחור

1123.00

741122

מנוע לשחרור עשן דגם  VEGA Synchroעם שרשרת
1520.00
 300מ”מ ,כוח דחיפה  ,300Nצריכת זרם 0.7A
צבע אפור

741123

מנוע לשחרור עשן דגם  VEGA Synchroעם שרשרת
1520.00
 300מ”מ ,כוח דחיפה  ,300Nצריכת זרם 0.7A
צבע שחור

740840

מנוע לשחרור עשן דגם  QUASARעם שרשרת
 500מ”מ ,כוח דחיפה  , 300Nצריכת זרם 0.7A
צבע אפור

1301.00

740841

מנוע לשחרור עשן דגם  QUASARעם שרשרת
 500מ”מ ,כוח דחיפה  .300Nצריכת זרם 0.7A
צבע שחור

1301.00

908.00
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שחרור עשן ואיוורור מבנים
תאור המוצר

מחיר ש”ח

מקט

תמונה

741119

מנוע לשחרור עשן דגם  QUASAR Synchroעם
שרשרת  500מ”מ .כוח דחיפה .300N
צריכת זרם  0.7Aצבע אפור

1712.00

741120

מנוע לשחרור עשן דגם  QUASAR Synchroעם
שרשרת  500מ”מ .כוח דחיפה .300N
צריכת זרם  0.7Aצבע שחור

1712.00

741898

אביזרי הרכבה לחלון פתיחה פנימה  /החוצה
להרכבה על חזית החלון
צבע אפור

41.00

741899

אביזרי הרכבה לחלון פתיחה פנימה  /החוצה
להרכבה על חזית החלון
צבע שחור

41.00

741901

אביזרי הרכבה לחלון פתיחה החוצה
להחלון סמוי בקיר מסך
צבע אפור

41.00

741902

אביזרי הרכבה לחלון פתיחה החוצה
להחלון סמוי בקיר מסך
צבע שחור

41.00

741709

אביזרי הרכבה לחלון פתיחה החוצה
צבע אפור

115.00

741710

אביזרי הרכבה לחלון פתיחה החוצה
צבע שחור

115.00

741588

מנוע נעילה עם הרכבה סמויה

1616.00
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מנועים אוורור
A1120R9005.1

מנוע אוורור 230V

589.00

A1120R7047.1

מנוע אוורור 230V

589.00

A1120R9016.1

מנוע אוורור 230V

589.00

A1120R9005.6

מנוע אוורור 24V DC

643.00

A1120R7047.6

מנוע אוורור 24V DC

643.00

A1121.2

מנוע אוורור עם הרכבה סמויה 24V

945.00
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יחידות בקרה (רכזות ,חיישנים)
741736

יחידת בקרה (רכזת) למערכות
שחרור עשן ואוורור כולל זוג סוללות גיבוי
יציאת זרם 4A

2931.00

741737

יחידת בקרה (רכזת) למערכות
שחרור עשן ואוורור כולל זוג סוללות גיבוי
יציאת זרם 8A

3740.00

741918

יחידת בקרה (רכזת) למערכות
שחרור עשן ואוורור כולל זוג סוללות גיבוי
יציאת זרם 13A

4672.00

741874

יחידת בקרה (רכזת) למערכות
שחרור עשן ואוורור כולל זוג סוללות גיבוי
יציאת זרם 20A

5604.00

741912

קופסת ניפוץ משולבת עם לחצן הפעלה
למערכת שחרור עשן ואוורור מבנים

676.00

741019

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

211.00

737185

חיישן רוח

397.00

740450

חיישן גשם

369.00

741773

חיישן CO2

3096.00
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