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0 5

פסי לד
 

פסי לד 4.8 וואט למטר -  גליל 100 מטר

ניתן לחיתוךרוחב פסלדיםלדים למטרעמעוםCRIגוון אורלומןאורךוולטוואטמק"ט

STR16034.8W12Vכל 5 ס"מ8 מ"מ602835כן85כחול100400 מטר

STR16014.8W12Vכל 5 ס"מ8 מ"מ602835כן85אור חם100400 מטר

STR16024.8W12Vכל 5 ס"מ8 מ"מ602835כן85אור קר100400 מטר

STR16214.8W24Vכל 10 ס"מ8 מ"מ602835כן85אור חם100400 מטר

STR16224.8W24Vכל 10 ס"מ8 מ"מ602835כן85אור קר100400 מטר

 3 שנות
אחריות

*בפסי לד עד 24 וואט למטר, ישנה אפשרות למיגון מים בשרוול.  



פסי לד 9.6 וואט למטר -  גליל 100 מטר

0 6

ניתן לחיתוךרוחב פסלדיםלדים למטרעמעוםCRIגוון אורלומןאורךוולטוואטמק"ט

STR12019.6W12Vכל 2.5 ס"מ8 מ"מ1202835כן85אור חם100800 מטר

STR12149.6W12V1008004000 מטרK85כל 2.5 ס"מ8 מ"מ1202835כן

STR12029.6W12Vכל 2.5 ס"מ8 מ"מ1202835כן85אור קר100800 מטר

STR12219.6W24Vכל 5 ס"מ8 מ"מ1202835כן85אור חם100800 מטר

STR12419.6W24V1008004000 מטרK85כל 5 ס"מ8 מ"מ1202835כן

STR12429.6W24Vכל 5 ס"מ8 מ"מ1202835כן85אור קר100800 מטר

 3 שנות
אחריות

פסי לד

*בפסי לד עד 24 וואט למטר, ישנה אפשרות למיגון מים בשרוול.  

0 7

פסי לד 14.4 וואט למטר -  גליל 100 מטר

 3 שנות
אחריות

ניתן לחיתוךרוחב פסלדיםלדים למטרעמעוםCRIגוון אורלומןאורךוולטוואטמק"ט

STR150114.4W12Vכל 5 ס"מ10 מ"מ605050כן85אור חם1001200 מטר

STR150014.4W12V10012004000 מטרK85כל 5 ס"מ10 מ"מ605050כן

STR150214.4W12Vכל 5 ס"מ10 מ"מ605050כן85אור קר1001200 מטר

STR152114.4W24Vכל 10 ס"מ10 מ"מ605050כן85אור חם1001200 מטר

STR154114.4W24V10012004000 מטרK85כל 10 ס"מ10 מ"מ605050כן

STR152214.4W24Vכל 10 ס"מ10 מ"מ605050כן85אור קר1001200 מטר

STR150414.4W12Vכל 5 ס"מ10 מ"מ605050כן85אדום1001200 מטר

STR150514.4W12Vכל 5 ס"מ10 מ"מ605050כן85ירוק1001200 מטר

STR150314.4W12Vכל 5 ס"מ10 מ"מ605050כן85כחול1001200 מטר

STR482214.4W24Vכל 10 ס"מ10 מ"מ605050כן85סגול1001200 מטר

STR152314.4W24Vכל 10 ס"מ10 מ"מ605050כן85כחול1001200 מטר

STR2RGB14.4W24V1001200 מטרRGB85כל 10 ס"מ10 מ"מ605050כן

פסי לד

*בפסי לד עד 24 וואט למטר, ישנה אפשרות למיגון מים בשרוול.  



פסי לד 24 וואט למטר, 30 וואט למטר -  גליל 100 מטר

ניתן לחיתוךרוחב פסלדיםלדים למטרעמעוםCRIגוון אורלומןאורךוולטוואטמק"ט

STR2835224W24Vכל 5 ס"מ8 מ"מ1202835כן85אור קר1002000 מטר

STR2835424W24V10020004000 מטרK85כל 5 ס"מ8 מ"מ1202835כן

STR2835124W24Vכל 5 ס"מ8 מ"מ1202835כן85אור חם1002000 מטר

STR28358130W24Vכל 5 ס"מ8 מ"מ1802835כן85אור חם1002500 מטר

STR28358330W24V10025004000 מטרK85כל 5 ס"מ8 מ"מ1802835כן

STR28358230W24Vכל 5 ס"מ8 מ"מ1802835כן85אור קר1002500 מטר

 3 שנות
אחריות

0 8

פסי לד

*בפסי לד עד 24 וואט למטר, ישנה אפשרות למיגון מים בשרוול.  

פסי לד 40 וואט למטר -  גליל 5 מטר

פסי לד 28 וואט למטר -  גליל 100 מטר

ניתן לחיתוךרוחב פסלדיםלדים למטרעמעוםCRIגוון אורלומןאורךוולטוואטמק"ט

STR283536140W24Vכל 5 ס"מ30 מ"מ3602835כן85אור חם53300 מטר

STR283536340W24V533004000 מטרK85כל 5 ס"מ30 מ"מ3602835כן

ניתן לחיתוךרוחב פסלדיםלדים למטרעמעוםCRIגוון אורלומןאורךוולטוואטמק"ט

STR280128W24V10026002700 מטרK85כל 31 ס"מ10 מ"מ1922835כן

STR280328W24V10026004000 מטרK85כל 31 ס"מ10 מ"מ1922835כן

 3 שנות
אחריות

0 9

פסי לד



ניתן לחיתוךרוחב פסלדיםלדים למטרעמעוםCRIגוון אורלומןאורךוולטוואטמק"ט

STR55014.8W12Vכל 5 ס"מ8 מ"מ602835כן80אור קר100300 מטר

STR55004.8W12Vכל 5 ס"מ8 מ"מ602835כן80אור חם100300 מטר

STR516034.8W12Vכל 5 ס"מ8 מ"מ602835כן80כחול100300 מטר

פסי לד 4.8 וואט למטר -  גליל 100 מטר

1 0

פסי לד

 שנה
אחריות

*בפסי לד עד 24 וואט למטר, ישנה אפשרות למיגון מים בשרוול.  

פסי לד 9.6 וואט למטר -  גליל 100 מטר

ניתן לחיתוךרוחב פסלדיםלדים למטרעמעוםCRIגוון אורלומןאורךוולטוואטמק"ט

STR5201CON9.6W12Vכל 2.5 ס"מ8 מ"מ1202835כן80אור חם100600 מטר

STR512419.6W12V1006004000 מטרK80כל 2.5 ס"מ8 מ"מ1202835כן

STR5202CON9.6W12Vכל 2.5 ס"מ8 מ"מ1202835כן80אור קר100600 מטר

STR520124CON9.6W24Vכל 5 ס"מ8 מ"מ1202835כן80אור חם100600 מטר

STR512249.6W24V1006004000 מטרK80כל 5 ס"מ8 מ"מ1202835כן

STR520224CON9.6W24Vכל 5 ס"מ8 מ"מ1202835כן80אור קר100600 מטר

 שנה
אחריות

1 1

פסי לד

*בפסי לד עד 24 וואט למטר, ישנה אפשרות למיגון מים בשרוול.  



פסי לד 14.4 וואט למטר -  גליל 100 מטר, 50 מטר

פסי לד

ניתן לחיתוךרוחב פסלדיםלדים למטרעמעוםCRIגוון אורלומןאורךוולטוואטמק"ט

STR5001CON14.4W12Vכל 5 ס"מ10 מ"מ605050כן80אור חם100800 מטר

STR5154114.4W12V1008004000 מטרK80כל 5 ס"מ10 מ"מ605050כן

STR5002CON14.4W12Vכל 5 ס"מ10 מ"מ605050כן80אור קר100800 מטר

STR5241CON14.4W24Vכל 10 ס"מ10 מ"מ605050כן80אור חם100800 מטר

STR5152414.4W24V1008004000 מטרK80כל 10 ס"מ10 מ"מ605050כן

STR5242CON14.4W24Vכל 10 ס"מ10 מ"מ605050כן80אור קר100800 מטר

STR5242BCON14.4W12Vכל 5 ס"מ10 מ"מ605050כן80כחול100800 מטר

STR5RGB14.4W12V50800 מטרRGB80כל 5 ס"מ10 מ"מ605050כן

STR5RGB24V14.4W24V50800 מטרRGB80כל 10 ס"מ10 מ"מ605050כן

 שנה
אחריות

1 2

*בפסי לד עד 24 וואט למטר, ישנה אפשרות למיגון מים בשרוול.  

פסי לד 14.4 וואט למטר -  גליל 5 מטר

ניתן לחיתוךרוחב פסלדיםלדים למטרעמעוםCRIגוון אורלומןאורךוולטוואטמק"ט

STR51501514.4W12Vכל 5 ס"מ10 מ"מ605050כן80אור חם5800 מטר

STR51541514.4W12V58004000 מטרK80כל 5 ס"מ10 מ"מ605050כן

STR51502514.4W12Vכל 5 ס"מ10 מ"מ605050כן80אור קר5800 מטר

STR515241514.4W24Vכל 10 ס"מ10 מ"מ605050כן80אור חם5800 מטר

STR51524514.4W24V58004000 מטרK80כל 10 ס"מ10 מ"מ605050כן

STR51522514.4W24Vכל 10 ס"מ10 מ"מ605050כן80אור קר5800 מטר

RGBKITCON14.4W24V5800 מטרRGB8060505010 מ"מ 
כולל: תקע, שנאי ובקר

כל 10 ס"מ

פסי לד

 שנה
אחריות

1 3

*בפסי לד עד 24 וואט למטר, ישנה אפשרות למיגון מים בשרוול.  



אביזרי תאורה - בקרים, מגברים ודימרים

מספר ערוציםאמפרוולטוואטמק"טשם מוצר

LEYTMO4216W/432W12V/24V18A3בקר 18 אמפר

CONOB12V-24V144W/288W12V/24V12A3בקר 12 אמפר

CON4K360W/720W12V/24V30A3בקר 30 אמפר

בקר 30 אמפרבקר 12 אמפרבקר 18 אמפר
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אביזרי תאורה - בקרים, מגברים ודימרים

מספר ערוציםאמפרוולטוואטמק"טשם מוצר

CONRGB72W/144W12V/24V6A3בקר 6 אמפר

DIM80096W/192W12V/24V8A1דימר מתח נמוך

 RGB מגברAMP12V-24V144W/288W12V/24V12A3

מגבר RGBדימר מתח נמוךבקר 6 אמפר

1 6

חיבוריםמקסימום אורךאורך הזנההתאמה לפסי לדמק"טשם מוצר

 קצה אחד מחבר מהיר לסרט לדעד 5 מטר20 ס"מ8 מ"מ צבע יחידCON8ADPמחבר בננה
קצה שני בננה נקבה לשנאי שולחני

 קצה אחד מחבר מהיר לסרט לדעד 5 מטר20 ס"מ10 מ"מ צבע יחידCON10ADPמחבר בננה
קצה שני בננה נקבה לשנאי שולחני

קצה אחד מחבר מהיר לסרט לדעד 5 מטר20 ס"מ8 מ"מ צבע יחידCON8MMמחבר מהיר 8 מ"מ

קצה אחד מחבר מהיר לסרט לדעד 5 מטר20 ס"מ10 מ"מ צבע יחידCON10MMמחבר מהיר 10 מ"מ

RGB מחבר מהירCONRGBRGB קצה אחד מחבר מהיר לסרט לדעד 5 מטר20 ס"מ10 מ"מ

מחבר מהיר RGBמחבר מהיר 10 מ"ממחבר מהיר 8 מ"ממחבר בננה

אביזרי תאורה - מחברים מהירים לפסי לד

1 7



220V סרגל לד 

מידותעמעוםזויתCRIלומןקלויןוולטוואטמק"ט
רוחב, אורך,גובה

TZ143K4.5W220V AC2כן65085180אור חםMM*140*30

TZ144.5W220V AC4000K650851802כןMM*140*30

TZ283K9W220V AC2כן125085180אור חםMM*280*30

TZ289W220V AC4000K1250851802כןMM*280*30

TZ563K18W220V AC2כן250085180אור חםMM*560*30

TZ5618W220V AC4000K2500851802כןMM*560*30

TZ1123K36W220V AC2כן500085180אור חםMM*1120*30

TZ11236W220V AC4000K5000851802כןMM*1120*30

220V - סרגלי לד
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סרגל לד - זרם קבוע

מידותMAעמעוםזויתCRIלומןקלויןוולטוואטמק"ט
רוחב, אורך,גובה

HN1NW40.5W81V3000K52658518015*1000*300-50023כן

HN1MN40.5W81V4000K52658518015*1000*300-50023כן

HN60W24W48V3000K31208518015*600*300-50023כן

HN60N24W48V4000K31208518015*600*300-50023כן

HN30W12W23V3000K15608518015*300*300-50023כן

HN30N12W23V4000K15608518015*300*300-50023כן

HN10W4W12V3000K5208518015*100*300-50023כן

HN10N4W12V4000K5208518015*100*300-50023כן

HN5W2W6V3000K2608518015*50*300-50023כן

HN5N2W6V4000K2608518015*50*300-50023כן

סרגלי לד - זרם קבוע

2 0

סרגל לד 23 מ"מ - מתח קבוע

סרגלי לד - מתח קבוע

מידותעמעוםזויתCRIלומןקלויןוולטוואטאורךמק"ט
רוחב, אורך,גובה

מחברים מהירים

RB3W10CMWW24V103 ס"מW24V DC1.4כן31585180אור חםMM*100*232 בכל צד

RB3W10CMTW24V103 ס"מW24V DC4000K315851801.4כןMM*100*232 בכל צד

RB12W30CMWW24V3012 ס"מW24V DC1.4כן126085180אור חםMM*300*232 בכל צד

RB12W30CMTW24V3012 ס"מW24V DC4000K1260851801.4כןMM*300*232 בכל צד

RB20W60CMWW24V6024 ס"מW24V DC1.4כן252085180אור חםMM*600*232 בכל צד

RB20W60CMTW24V6024 ס"מW24V DC4000K2520851801.4כןMM*600*232 בכל צד

2 1



סרגל לד 45 מ"מ - מתח קבוע

סרגלי לד - מתח קבוע

מידותעמעוםזויתCRIלומןקלויןוולטוואטאורךמק"ט
רוחב, אורך,גובה

כמות לדיםחיתוך

MEL1000135 מטרW24V DC2כן460085180אור חםMM*1000*45420כל 5 ס"מ

MEL1001135 מטרW24V DC4000K4600851802כןMM*1000*45420כל 5 ס"מ

2 2



מידותאמפרצריכהמק"ט

M812APV8W0.3760*30*23.5mm (L*W*H)

M824APV8W0.3460*30*23.5mm (L*W*H)

M1212APV12W177*40*29 (L*W*H)

M1224APV12W0.577*40*29 (L*W*H)

M1612APV16W1.2577*40*29mm (L*W*H)

M1624APV16W0.6777*40*29mm (L*W*H)

M2512APV25W2.184*57*29.5mm (L*W*H)

M2524PV25W1.0584*57*29.5mm (L*W*H)

M3512APV35W384*57*29.5mm (L*W*H)

M3524APV35W1.584*57*29.5mm (L*W*H)

MEANWELL - APV

APV8APV12APV12APV25APV35
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מידותאמפרצריכהמק"ט

M201220W1.67118*35*26mm (L*W*H)

M202420W0.84118*35*26mm (L*W*H)

M3512WP35W3148*40*30mm (L*W*H)

M3524WP35W1.5148*40*30mm (L*W*H)

M6012WP60W5162.5*42.5*32mm (L*W*H)

M602460W2.5162.5*42.5*32mm (L*W*H)

M10012WP100W8.5190*52*37mm (L*W*H)

M10024WP100W4.2190*52*37mm (L*W*H)

M15012WP150W191*63*37.5mm (L*W*H)

M15024WP150W191*63*37.5mm (L*W*H)

MEANWELL - LPV

LPV20LPV35LPV60LPV100LPV150

2 6

כמות בקרטוןמידותאמפרצריכהמק"ט

M351235W1.599*82*30mm (L*W*H)60

M352435W399*82*30mm (L*W*H)60

M501250W4.299*82*30mm (L*W*H)60

M502450W2.299*82*30mm (L*W*H)60

M751275W699*97*30mm (L*W*H)45

M752475W3.299*97*30mm (L*W*H)45

M10012100W8.5129*97*30mm (L*W*H)40

M10024100W4.5129*97*30mm (L*W*H)40

MEANWELL - LRS

LRS35LRS50LRS75LRS100

2 7



כמות בקרטוןמידותאמפרצריכהמק"ט

M15012150W12.5159*97*30mm (L*W*H)30

M15024150W6.5159*97*30mm (L*W*H)30

M20012200W17215*115*30mm (L*W*H)15

M20024200W8.8215*115*30mm (L*W*H)15

M35012350W29215*115*30mm (L*W*H)15

M35024350W14.6215*115*30mm (L*W*H)15

MEANWELL - LRS

LRS150LRS350 LRS200

2 8

MEANWELL - RS & ERP

RS15ERP350 RS25

מידותאמפרצריכהמק"ט

M1512RS15W1.2562.5*51*28mm (L*W*H)

M1524RS15W0.62562.5*51*28mm (L*W*H)

M2512RS25W2.0878*51*28mm (L*W*H)

M2524RS25W1.0478*51*28mm (L*W*H)

M35012ERP350W29220.4*130*48mm (L*W*H)

M35024ERP350W14.6220.4*130*48mm (L*W*H)
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SLIM דרייבר

טמפרטורת עבודהוולטוואטמק"טשם מוצר
מקסימלית

עמעוםתעודותמוגן מיםחומר כיסוירמת בידוד

SLIM LED DRIVER
SL752475W24 DC90°C2פלסטיקIP20CE;TUV;EMCלא

SL10024100W24 DC90°C2פלסטיקIP20CE;TUV;EMCלא

SL15024150W24 DC90°C2פלסטיקIP20CE;TUV;EMCלא

SLIM LED DRIVER 75WSLIM LED DRIVER 100WSLIM LED DRIVER 150W

 3 שנות
אחריות

3 1



פרופיליםאורך: 3 מטר  |  פרספקס חלבי  |  ניתן לחתוך על פי מידה

LL-ALP002-R  על הטייח OB7 פרופיל
 צבע: אנודיז / לבן

EC-ALP002-R  סופית 
C-ALP002-R  תופסן פלסטיק 

RC-ALP002-R  תופסן משנה זוית 

 כמות בקרטון: 25 מוטות
JC90-ALP002-R  L מחבר

JC180-ALP002-R  מחבר ישר

מחבר ישר L מחבר תופסן משנה זויתסופית תופסן פלסטיק

LL-ALP001-R  שקוע OB7 פרופיל 

LL-ALP003-R  שקוע OB8 פרופיל 

 צבע: אנודיז / לבן
EC-ALP001-R  סופית 

C-ALP001-R  תופסן פלסטיק

 צבע: אנודיז / לבן / שחור
EC-ALP003-R  סופית 

C-ALP003-R  תופסן פלסטיק 

 כמות בקרטון: 25 מוטות

 כמות בקרטון: 30 מוטות
LL-ALP004-R  על הטייח OB8 פרופיל 

 צבע: אנודיז / לבן / שחור
EC-ALP004-R  סופית 

C-ALP002-R  תופסן פלסטיק 
RC-ALP002-R  תופסן משנה זוית 

 כמות בקרטון: 30 מוטות
JC90-ALP002-R  L מחבר

JC180-ALP002-R  מחבר ישר

3 3



אורך: 3 מטר  |  פרספקס חלבי  |  ניתן לחתוך על פי מידה פרופילים

 סופית פרופיל
פינה 30/30

 תופסן פרופיל
פינה 16/16

LL-ALP007-R  פרופיל 18/18 פינתי 
 צבע: לבן

EC-ALP007-R  סופית 
C-ALP007-R  תופסן פלסטיק

כמות בקרטון: 10 מוטות
LL-ALP006  פרופיל 16/16 פינתי 

 צבע: לבן
EC-ALP006  סופית 

C-ALP005  תופסן

 כמות בקרטון: 10 מוטות

LL-ALP016-R  פרופיל 30/30 פינתי 
 צבע: לבן

EC-ALP007-R  סופית 
C-ALP007-R  תופסן פלסטיק

 כמות בקרטון: 10 מוטות

3 4

אורך: 3 מטר  |  פרספקס חלבי  |  ניתן לחתוך על פי מידה

LL-ALP018-R3  פרופיל מאסטר על הטייח 
 צבע: אנודיז / לבן / שחור

EC-ALP018-R3  סופית 
C018-S  מחבר ישר 

C018-R5-90  L מחבר

 כמות בקרטון: 15 מוטות
OC018R5 תופסן נירוסטה

סופית מאסטר  סט תליה
מקט 8001

מחבר ישר 
מאסטר

L מחבר  קפיץ זוגי
מאסטר

תופסן מאסטר

LL-ALP017-R5  פרופיל מאסטר שקוע 

LL-ALP045-R  פרופיל 65/35 שקוע 

 צבע: אנודיז / לבן / שחור
EC-ALP017-R5  סופית 

C017-S  מחבר ישר 
C017-R5-90  L מחבר

 צבע: אנודיז / לבן / שחור
LL-ALP045-R  סופית 

C017-S  מחבר ישר 
C017-S  L מחבר

 כמות בקרטון: 15 מוטות
SC017R5  קפיץ זוגי

 כמות בקרטון: 10 מוטות
SC045R  קפיץ יחיד

LL-ALP-45-RD  פרופיל 65/35 שקוע מלבני 
 צבע: אנודיז / לבן / שחור

ECO045RD  סופית לכיסוי מלבני 
C017-S  מחבר ישר 

C017-S  L מחבר

 כמות בקרטון: 30 מוטות
SC045R  קפיץ יחיד

פרופילים

3 5



אורך: 3 מטר  |  פרספקס חלבי  |  ניתן לחתוך על פי מידה

LL-ALP6875-R  פרופיל 50/75 שקוע 
 צבע: אנודיז / לבן / שחור

EC-ALP6875R  סופית 
C5075-S  L מחבר 

C5075-S  מחבר ישר

 כמות בקרטון: 10 מוטות
IC5075R  תופסן פנימי למגש 

OC6875 תופסן ח לשקוע

LL-ALP5075-R1  פרופיל 50/75 על הטייח 

LL-G28-01/02/03  פרופיל 45 מעלות לקיר 

 צבע: אנודיז / לבן / שחור
EC-ALP5075R1  סופית ללא ברגים 

C5075-R1-90  L מחבר 
C5075-R1-180  מחבר ישר 

 צבע: אנודיז / לבן / שחור
EC-G28-03  סופית אלומיניום 

IC-G28-03  תופסן למגש פנימי 
OC-G28-03  תופסן לעל הטייח 

 כמות בקרטון: 10 מוטות
IC5075R1  תופסן פנימי למגש 
OC5075R1 תופסן לעל הטייח

כמות בקרטון: 6 מוטות
ALP6545-RC-W  שקוע DARK LIGHT פרופיל 

 צבע: לבן
ECO6545-RC-W  סופית אלומיניום לבנה 

ECO6545-RC  קפיץ יחיד

כמות בקרטון: 10 מוטות

סופיתמחבר ישר L מחבר  תופסן ח
לשקוע

 סט תליה
מקט 8001

 תופסן
על הטייח

 תופסן פנימי
למגש

קפיץ יחיד

פרופילים

3 6

LS-30-T  פרופיל עדשות שקוע 
LS30-T-COVER  כיסוי פרספקס חלבי 

LS30-T-BLIND  כיסוי דמה 
ECOLS30-T  קפיץ זוגי

LS-30  פרופיל עדשות על הטייח 
 צבע: לבן / שחור

ECLS30  סופית אלומיניום ללא ברגים 
 עדשות 15 מעלות 5 לדים

LS30-R-15  אורך 132.5 מ"מ 
 עדשות 45 מעלות 5 לדים

LS30-R-45   אורך 132.5 מ"מ

פרספקס

כיסוי דמה

עדשות 15-45

מחבר ישר 
מאסטר

L מחבר  סופית
ללא ברגים

 סט תליה
מקט 8001

 תופסן
על הטייח

קליפס פנימי  קפיץ זוגי
מאסטר

פרופיל עדשות

LS30-COVER  כיסוי פרספקס חלבי 
LS30-BLIND  כיסוי דמה 

ICL30  תופסן למגש פנימי 
OCL30  תופסן לעל הטייח 

 צבע: לבן / שחור
ECLS30-T  סופית אלומיניום ללא ברגים 

 עדשות 15 מעלות 5 לדים
LS30-T-R-15  אורך 132.5 מ"מ 

 עדשות 45 מעלות 5 לדים
LS30-T-R-45   אורך 132.5 מ"מ

פרופילים

3 7



LL-ALP018-R3-W  פרופיל מאסטר על הטייח
 צבע: ציפוי עץ

 כיסוי: פרספקס חלבי
אורך: 3 מטר

 צבע: ציפוי עץ
 כיסוי: פרספקס חלבי

אורך: 3 מטר

LL-ALP5075-R1-W  פרופיל 50/75 על הטייח

פרופילים

3 8

חתוך למידה  |  מקסימום אורך 3 מטר 

LS-30TRIM-TRIM  פרופיל עדשות 

LL-ALP5075-R1-TRIM  50/75 פרופיל

LL-ALP017-R5-TRIM  פרופיל מאסטרLL-ALP002-R-TRIM  OB8 פרופיל 

LL-ALP002-R-TRIM  OB8 פרופיל 

פרופילים טרימלס

3 9

פרופילים טרימלס



10W  20 ספוט לפס צבירהW  ספוט לפס צבירה 

דימורלומןצבע אור+לומןCRIוולטצבע גוףבסיסדרייברזוית הארהמק"טשם מוצר

10W ספוט לפס צבירה

P700138LIFUD220לבןחד פאזיV-240V AC90לא850אור חם

P7001B38LIFUD220שחורחד פאזיV-240V AC90לא850אור חם

P710138LIFUD220לבןחד פאזיV-240V AC904000K900לא

P7101B38LIFUD220שחורחד פאזיV-240V AC904000K900לא

10W-ל TRIAC 71001תוספת דימורDIM

20W ספוט לפס צבירה

P820038LIFUD220לבןתלת פאזיV-240V AC90לא1700אור חם

P8200B38LIFUD220שחורתלת פאזיV-240V AC90לא1700אור חם

P820138LIFUD220לבןתלת פאזיV-240V AC904000K1750לא

P8201B38LIFUD220שחורתלת פאזיV-240V AC904000K1750לא

20W-ל TRIAC 82001תוספת דימורDIM

גופים לפסי צבירה

4 1



גופים לפסי צבירה

30W  45 ספוט לפס צבירהW  ספוט לפס צבירה 

דימורלומןצבע אור+לומןCRIוולטצבע גוףבסיסדרייברזוית הארהמק"טשם מוצר

30W ספוט לפס צבירה

P8350038LIFUD220לבןתלת פאזיV-240V AC90לא2550אור חם

P83500B38LIFUD220שחורתלת פאזיV-240V AC90לא2550אור חם

P8350138LIFUD220לבןתלת פאזיV-240V AC904000K2600לא

P83501B38LIFUD220שחורתלת פאזיV-240V AC904000K2600לא

30W-ל TRIAC 835001תוספת דימורDIM

45W ספוט לפס צבירה

P8450038LIFUD220לבןתלת פאזיV-240V AC90לא3700אור חם

P84500B38LIFUD220שחורתלת פאזיV-240V AC90לא3700אור חם

P8450138LIFUD220לבןתלת פאזיV-240V AC904000K3750לא

P84501B38LIFUD220שחורתלת פאזיV-240V AC904000K3750לא

45W-ל TRIAC 84500תוספת דימורDIM

4 2

GU10  עם מגן סנוור ספוט לפס צבירה  GU10  ספוט לפס צבירה 

בסיסוולטוואטצבע גוףבסיסגודל נורה מתאיםמק"טמוצר

ספוט לפס צבירה

7000Diam: Max 50mm  
Height: 46~56mm

50W MAX220V-240V ACGU10לבןחד פאזי

7001Diam: Max 50mm  
Height: 46~56mm

50W MAX220V-240V ACGU10שחורחד פאזי

 ספוט לפס צבירה
 עם מגן סנוור

7002Diam: Max 50mm  
Height: 46~56mm

50W MAX220V-240V ACGU10שחורחד פאזי

7003Diam: Max 50mm  
Height: 46~56mm

50W MAX220V-240V ACGU10לבןחד פאזי

גופים לפסי צבירה

4 3



פסי צבירה - חד פאזי

וולטאורךצבעמק"טשם מוצר

פס צבירה על הטייח חד פאזי
PRO-0330C-W3220 מטרלבןV-240V AC

PRO-0330C-B3220 מטרשחורV-240V AC

פס צבירה שקוע חד פאזי
PRO-R310A-W3220 מטרלבןV-240V AC

PRO-R310A-B3220 מטרשחורV-240V AC

PRO-0330C  פס צבירה על הטייח חד פאזי PRO-R310A  פס צבירה שקוע חד פאזי 

4 5



וולטצבעמק"טשם מוצר

הזנה לפס צבירה חד פאזי
PRO-0331-B220שחורV-240V AC

PRO-0331-W220לבןV-240V AC

סופית לפס צבירה חד פאזי
PRO-0332-Bשחור

PRO-0332-Wלבן

מחבר ישר עם הזנה לפס צבירה חד פאזי
PRO-0334-B220שחורV-240V AC

PRO-0334-W220לבןV-240V AC

מחבר המשך מיני
PRO-0333-B220שחורV-240V AC

PRO-0333-W220לבןV-240V AC

אביזרים לפסי צבירה - חד פאזי

4 6

מחבר המשך מינימחבר ישר עם הזנהסופיתהזנה

אורך כבלוולטצבעמק"טשם מוצר

מחבר L לפס צבירה חד פאזי
PRO-0335-B220שחורV-240V AC

PRO-0335-W220לבןV-240V AC

מחבר T לפס צבירה חד פאזי
PRO-0336-B220שחורV-240V AC

PRO-0336-W220לבןV-240V AC

סט תליה לפסי צבירה
PRO-0348-1.5-B1.5 מטרשחור

PRO-0348-1.5-W1.5 מטרלבן

אביזרים לפסי צבירה - חד פאזי

L מחברT סט תליה לפסי צבירהמחבר

4 7



אביזרים לפסי צבירה - חד פאזי

4 8

צבעמק"טשם מוצר

כיסוי להזנה שקוע
R331-L-Bשחור

R331-L-Wלבן

כיסוי למחבר ישר
R334-Bשחור

R334-Wלבן

כיסוי למחבר L שקוע
R335-Bשחור

R335-Wלבן

כיסוי למחבר T שקוע
R336-Bשחור

R336-Wלבן

כיסוי למחבר T שקועכיסוי למחבר L שקועכיסוי למחבר ישרכיסוי להזנה שקוע



וולטאורךצבעמק"טשם מוצר

פס צבירה על הטייח תלת פאזי
PRO-0430-W3220 מטרלבןV-240V AC

PRO-0430-B3220 מטרשחורV-240V AC

פס צבירה שקוע תלת פאזי
PRO-R430-W3220 מטרלבןV-240V AC

PRO-R430-B3220 מטרשחורV-240V AC

PRO-0430  פס צבירה על הטייח תלת פאזי PRO-R430  פס צבירה שקוע תלת פאזי 

פסי צבירה - תלת פאזי

5 0

אביזרים לפסי צבירה - תלת פאזי

מחבר המשך מינימחבר ישר עם הזנהסופיתהזנהאדפטור נמוך

וולטצבעמק"טשם מוצר

אדפטור נמוך לפס צבירה תלת פאזי
PRO-0222-B220שחורV-240V AC

PRO-0222-W220לבןV-240V AC

הזנה לפס צבירה תלת פאזי
PRO-0431L-B220שחורV-240V AC

PRO-0431L-W220לבןV-240V AC

סופית לפס צבירה תלת פאזי
PRO-0432-Bשחור

PRO-0432-Wלבן

מחבר ישר עם הזנה לפס צבירה תלת פאזי
PRO-0434-B220שחורV-240V AC

PRO-0434-W220לבןV-240V AC

מחבר המשך מיני
PRO-0433-B220שחורV-240V AC

PRO-0433-W220לבןV-240V AC

5 1



אביזרים לפסי צבירה - תלת פאזי

וולטצבעמק"טשם מוצר

 מחבר L לפס צבירה תלת פאזי
*ניתן לשנות צדדים

PRO-M438-B220שחורV-240V AC

PRO-M438-W220לבןV-240V AC

 מחבר T לפס צבירה תלת פאזי
*ניתן לשנות צדדים

PRO-M436L-B220שחורV-240V AC

PRO-M436L-W220לבןV-240V AC

סט תליה לפסי צבירה - 1.5מטר
PRO-0448-1.5-Bשחור

PRO-0448-1.5-Wלבן

סט תליה חיזוק לחוט מתכת
PRO-0418SK-Bשחור

PRO-0418SK-Wלבן

1500,0

40,0

12,5

27,0
26

5 2

L מחברT סט תליה חיזוק לחוט מתכתסט תליה לפסי צבירהמחבר

צבעמק"טשם מוצר

כיסוי להזנה שקוע
PRO-R431-Bשחור

PRO-R431-Wלבן

כיסוי למחבר ישר שקוע
PRO-R434-Bשחור

PRO-R434-Wלבן

כיסוי למחבר L שקוע
PRO-R435-Bשחור

PRO-R435-Wלבן

כיסוי למחבר T שקוע
PRO-R436-Bשחור

PRO-R436-Wלבן

אביזרים לפסי צבירה - תלת פאזי

5 3

כיסוי למחבר T שקועכיסוי למחבר L שקועכיסוי למחבר ישרכיסוי להזנה שקוע



זוית הארהלומןגוון אורCRIצבע גוףוולטוואטמק"טשם מוצר

ספוט מגנטי
MGS2211-B6W12V48040אור חם90שחור

MGS2711-B10W12V80040אור חם90שחור

40040אור חם90שחורMGS2311-B5W12Vספוט מגנטי שטוח

 ספוט מגנטי שטוח ספוט מגנטי

פסי צבירה מגנטיים

5 5



ספוט פס צבירה מגנטי מתכוונן  ספוט פס צבירה מגנטי כפול

פסי צבירה מגנטיים

זוית הארהלומןגוון אורCRIצבע גוףוולטוואטמק"טשם מוצר

480120אור חם90שחורMGS2420-B6W12Vספוט פס צבירה מגנטי כפול

400120אור חם90שחורMGS2500-B5W12Vפס צבירה מגנטי מתכוונן

5 6

אורךוואטוולטמק"טשם מוצר

2 מטרMAGT-200012VMAX 108פס צבירה מגנטי

MTC1000-B12Vהזנה לפס צבירה מגנטי

PC-605-Bסופית לפס צבירה מגנטי

 סופית לפס צבירה מגנטי   הזנה לפס צבירה מגנטי פס צבירה מגנטי

פסי צבירה מגנטיים

5 7



 סופית שקוע
SL-043W - צבע לבן 

SL-043B - צבע שחור

 סופית לעל הטייח
DIE-0494W - צבע לבן 

DIE-0494B - צבע שחור

 תופסן ח שקוע
STPW - צבע לבן 

STPB - צבע שחור

פסי צבירה מגנטיים

5 8

 פרופיל על הטייח
MAGS4000W - צבע לבן 

MAGS4000B - צבע שחור

 פרופיל שקוע
MAGR4000W - צבע לבן 

MAGR4000B - צבע שחור

 פרופיל פעמון לפס מגנטי
P1005W - צבע לבן 

P1005B - צבע שחור

פסי צבירה מגנטיים

5 9



גופים דקורטיבים - לקיר

310018C 310018W ECLIPSE WALL   CONCRETE WALL   

לומןעמעוםדרייברלדזוית הארהצבע גוףקלוויןוואטCRIמק"טשם מוצר

 CONCRETE  
WALL

310018C905W3000K38בטוןBRIDGELUXEAGLERISE400לא

310018W905W3000K38בטון לבןBRIDGELUXEAGLERISE400לא

ECLIPSE WALL310016C9010W3000K180בסיס בטוןSAMSUNGEAGLERISE750לא

 3 שנות
אחריות

6 1



גופים דקורטיבים - לקיר

PLANO 310022BPLANO 310022W

 ללא מתג
ON &OFF

 3 שנות
אחריות

 זויתצבע גוףקלוויןוואטCRIמק"טשם מוצר
הארה

לומןעמעוםדרייברלד

PLANO
310022B905W3000K38בסיס בטון+שחורBRIDGELUXEAGLERISE400לא

310022W905W3000K38בסיס בטון+לבןBRIDGELUXEAGLERISE400לא

6 2

גופים דקורטיבים - על הטיח

צבע גוףוואטמק"טשם מוצר

RONDA
210033BGU10 MAX 35Wבסיס בטון+שחור

210033WGU10 MAX 35Wבסיס בטון+לבן

210033GGU10 MAX 35Wבסיס בטון+זהב מוזהב

RONDA 210033BRONDA 210033WRONDA 210033G

6 3



גופים דקורטיבים - על הטיח

לומןעמעוםדרייברלדזוית הארהצבע גוףקלוויןוואטCRIמק"טשם מוצר

CAPA
2100059015W3000K34לבןCITIZENKEDH1200לא

2100069015W3000K34לבןCITIZENKEDH1200לא

2100039010W3000K34לבןCITIZENKEDH800לא

 CAPA 210005  CAPA 210006  CAPA 210003 

 3 שנות
אחריות

6 4

גופים דקורטיבים - על הטיח

לומןעמעוםדרייברלדזוית הארהצבע גוףקלוויןוואטCRIמק"טשם מוצר

SOLIS2100859015W3000K34לבןAC-TECHKEDH1200לא

DOS220004902*11W3000K34לבןAC-TECHKEDH1750לא

 SOLIS 210085  DOS 220004 

Ø55

95

20

299

92

300

75

20

Ø45

75

 3 שנות
אחריות

6 5



 צילינדר בטון עגול  

 זויתצבע גוףקלוויןוואטCRIמק"טשם מוצר
הארה

לומןעמעוםדרייברלד

צילינדר בטון עגול

210067B907W3000K38בסיס בטון+שחורCITIZENEAGLERISE550לא

210067W907W3000K38בסיס בטון+לבןCITIZENEAGLERISE550לא

210067C907W3000K38בסיס בטון+קופרCITIZENEAGLERISE550לא

 3 שנות
אחריות

גופים דקורטיבים - על הטיח

6 6

  LECTURA 210083W   LECTURA 210083B 

 זויתצבע גוףקלוויןוואטCRIמק"טשם מוצר
הארה

לומןעמעוםדרייברלד

LECTURA
210083B9012W2700K35שחורCREEKEDH900לא

210083W9012W2700K35לבןCREEKEDH900לא

 3 שנות
אחריות

גופים דקורטיבים - על הטיח

6 7



לומןעמעוםדרייברלדזוית הארהצבע גוףקלוויןוואטCRIמק"טשם מוצר

ADENTRO
110224DW907W3000K38בסיס בטון+לבןBRIDGELUXEAGLERISE550לא

110224DG907W3000K38בסיס בטון+זהב מוזהבBRIDGELUXEAGLERISE550לא

110224DB907W3000K38בסיס בטון+שחורBRIDGELUXEAGLERISE550לא

גופים דקורטיבים - שקועים

∅90

76

 ADENTRO 110224DB  ADENTRO 110224DG  ADENTRO 110224DW 

6 8

שקוע נקודה טרימלס שקוע DARK LIGHT לנורת דקרויקה

קדחלומןעמעוםדרייברלדזוית הארהצבע גוףקלוויןוואטCRIמק"טשם מוצר

DARK LIGHT שקוע
OB6586W75 מ"מלאלבן

OB6586B75 מ"מלאשחור

55 מ"מ750לא15CREEKEDHשחור110017D9010W2700Kשקוע נקודה טרימלס

גופים דקורטיבים - שקועים

Ø100
6
9

6 9



קדחצבע גוףוואטמק"טשם מוצר

100 מ"מבסיס לבן110082GU10 MAX 35Wשקוע בסיס

FUERA
110088GU10 MAX 35Wבסיס לבן+בטון

W11088GU10 MAX 35Wעץ

FUERA 110088FUERA W110088שקוע בסיס

∅106

58

∅60.5
∅106

86.5

133

∅60.5
∅106

86.5

133

גופים דקורטיבים - שקועים

7 0



 נורת 12V QR נורת QR ביונט

QR נורות

עמעוםCRIבסיסזוית הארהלומןגוון אורוולטוואטמק"טשם מוצר

נורת QR ביונט

OBES15WW17W220V-240V AC150038אור חםGU1085לא

OBES15NW17W220V-240V AC4000K160038GU1085לא

OBES15CW17W220V-240V AC160038אור קרGU1085לא

OBES15WWD17W220V-240V AC150038אור חםGU1085כן

OBES15WCWD17W220V-240V AC160038אור קרGU1085כן

 12V QR נורת

OBQRS15WW17W12V AC/DC150038אור חםG5385לא

OBQRS15WNW17W12V AC/DC4000K160038G5385לא

OBQRS15CW17W12V AC/DC160038אור קרG5385לא

7 3

 3 שנות
אחריות



GU10 נורות

עמעוםCRIבסיסזוית הארהלומןגוון אורצבע בסיסוולטוואטמק"ט

OBGU108WCWBLACK8W220V-240V AC75038אור קרשחורGU1085לא

OBGU108WNWBLACK8W220V-240V AC4000שחורK70038GU1085לא

OBGU108WWWBLACK8W220V-240V AC70038אור חםשחורGU1085לא

OBGU108WWWBLACKDIM8W220V-240V AC70038אור חםשחורGU1085כן

OBGU108WCW38PH8W220V-240V AC75038אור קרלבןGU1085לא

OBGU108WNW8W220V-240V AC4000לבןK70038GU1085לא

OBGU108WWW38PH8W220V-240V AC70038אור חםלבןGU1085לא

OBGU108WWW38PHDIM8W220V-240V AC70038אור חםלבןGU1085כן

GU10 8W נורת ביונט

 3 שנות
אחריות

74

GU10 נורות

נורת דיקרויקה 12 וולט

עמעוםCRIבסיסזוית הארהלומןגוון אורצבע בסיסוולטוואטמק"ט

OBDIC8WWWPH8W12V AC/DC70038אור חםלבןMR1685לא

OBDIC8WWWDIM8W12V AC/DC70038אור חםלבןMR1685כן

 3 שנות
אחריות

7 5



G125 נורת גלוב

נורות גלוב

בסיסCRIזוית הארהלומןגוון אורוולטוואטמק"טשם מוצר

G125 נורת גלוב
INC12518WWW22W220V-240V AC170024085אור חםE27

INC12518WCW22W220V-240V AC170024085אור קרE27

G95 נורת גלוב
INC9518WW17W220V-240V AC140024085אור חםE27

INC9518CW17W220V-240V AC140024085אור קרE27

G95 נורת גלוב

 3 שנות
אחריות

7 6

נורות כדור ונר

E27 נרE27 כדור

 3 שנות
אחריות

7 7

גוון אורעמעוםזוית הארהCRIבסיסלומןוולטוואטמק"טשם מוצר

E27 כדור
BALL8WE27WWPH8W220V-240V AC700E2785160אור חםלא

BALL8WE27CWPH8W220V-240V AC700E2785160אור קרלא

E27 נר
CANDE278WWW8W220V-240V AC700E2785160אור חםלא

CANDE278WCW8W220V-240V AC700E2785160אור קרלא



E14 כדור

נורות כדור ונר

E14 נר

גוון אורעמעוםזוית הארהCRIבסיסלומןוולטוואטמק"טשם מוצר

E14 כדור
BALL8WE14WWPH8W220V-240V AC700E1485160אור חםלא

BALL8WE14CWPH8W220V-240V AC750E1485160אור קרלא

E14 נר
CAN8WWWE14PH8W220V-240V AC700E1485160אור חםלא

CAN8WCWE14PH8W220V-240V AC700E1485160אור קרלא

 3 שנות
אחריות

7 8

גוון אורעמעוםצבע גוףבסיסCRIלומןזוית הארהוולטואטמקטשם מוצר

פאר 30 לבן
OBPAR15WWWD15W220V-240V AC40120085E27אור חםכןלבן

OBPAR15WCWD15W220V-240V AC40130086E27אור קרכןלבן

פאר 30 שחור
OBPARB15WWWD15W220V-240V AC40120085E27אור חםכןשחור

OBPARB15WCWD15W220V-240V AC40130085E27אור קרכןשחור

פאר 30

פאר 30 שחורפאר 30 לבן

 3 שנות
אחריות

7 9



ST64  נורת אגסG125  נורת גלובG95  נורת גלוב

גוון אורבסיסCRIעמעוםלומןוולטוואטמק"טשם מוצר

ST64 נורת אגס
INC81028W220V-240V AC70085לאE272700K

INC80028W220V-240V AC70085כןE272200K

G125 נורת גלוב
INC81008W220V-240V AC70085לאE272700K

INC80048W220V-240V AC70085כןE272200K

G95 נורת גלוב
INC81018W220V-240V AC70085לאE272700K

INC80038W220V-240V AC70085כןE272200K

נורות פחם לד
 3 שנות
אחריות

8 0

A60  נורת גלובC35  נורת נרG45  נורת כדור

גוון אורבסיסCRIעמעוםלומןוולטוואטמק"טשם מוצר

A60 נורת גלובINC80018W220V-240V AC70085כןE272200K

C35 נורת נרINC40014W220V-240V AC35085לאE142700K

G45 נורת כדורINC40024W220V-240V AC35085לאE142700K

נורות פחם לד
 3 שנות
אחריות

8 1



R7  נורת 

לומןCRIבסיסזוית הארהגוון אורוולטוואטמק"טשם מוצר

R7 נורת
R7SOB8028W220V-240V ACקוורץ360אור קר R785900

R7SOB8018W220V-240V ACקוורץ360אור חם R785800

R7 נורות

8 2

4W פחם לד G96W פחם לד G93W לד G4 COB

כמות בארגזגוון אורבסיסCRIעמעוםזוית הארהלומןוולטמק"טשם מוצר

4W פחם לד G9
OBG94WWW220V-240V AC350LM85כן360 מעלותG9100אור חם

OBG94WCW220V-240V AC350LM85כן360 מעלותG9100אור קר

6W פחם לד G9
OBG97WWW220V-240V AC520LM85כן360 מעלותG9100אור חם

OBG97WCW220V-240V AC520LM85כן360 מעלותG9100אור קר

6W לד G9 COBOBG43WWWAW12V AC/DC220LM85כן360 מעלותG4100אור חם

 3 שנות
אחריות

G9 נורות

8 3



דוקרני גינה

דוקרן פטריהדוקרן 30 וואטדוקרן 8 וואטדוקרן 6 וואט

מוגן מיםעמעוםCRIגוון אורזוית הארהלומןאורך כבלוולטוואטמק"טשם מוצר

כולל דוקרןIP67לא85אור חם0.555060 מטרPROG1016W12Vדוקרן 6 וואט

כולל דוקרןIP67לא85אור חם0.570060 מטרPROG9018W12Vדוקרן 8 וואט

כולל דוקרןIP67לא85אור חם0.5270030/15 מטרPROG303030W12Vדוקרן 30 וואט

כולל דוקרןIP65לא85אור חם1.5380180 מטרPROG1045W12Vדוקרן פטריה

8 4

190

160

90

350



גבע בן ארי


