


 



אלקטרוזן נוסדה על ידי שמואל ושושנה רוזנברג בשנת 1948 כחברה העוסקת בייצור 
אביזרי חשמל כגון:

גופי תאורה פשוטים,תקעים, שקעים, בתי מנורה וכדומה.
בשנות השבעים אלקטרוזן הפכה לחברה פרטית והפעילות העיקרית של החברה 

השתנתה, מייצור אביזרי חשמל ותאורה פשוטים, לייצור מוצרים יותר מתוחכמים תוך 
הדגשה על שילוב יחידות אלקטרוניות, כמו תאורת חירום, תאורת LED, שעון שבת, 

יחידות הגנה למזגנים ומראה קומות למעליות.

פעילות אלקטרוזן מחולקת למספר נושאים:
.LED ייצור ושיווק גופי תאורה פנים חוץ חדרים נקיים ותאורת  •

•  ייצור גופי תאורת חירום שלטי יציאה וממירים.
•  ייצור ממירים אלקטרוניים לתאורת חרום כולל מחלקת התקנה בגופי תאורה

    של הלקוח.
•  שיווק משנקים אלקטרוניים ודרייברים

•  ייצור אבזרי חשמל למזגנים החל מתקע למזגן ועד ליחידות פיקוד על חדרים.
•  תופי כבל מאריכים מקצועיים.

•  ייצור אביזרי אלקטרוניקה למעליות.
•  מתגי זמן, שעון שבת, שעון לדוד.

•  אביזרי חשמל להתקנה כמו מהדקים,שקעים וכלי עבודה.

במפעל פועלות חמש מחלקות:
•  מחלקת אלקטרוניקה פיתוח וייצור - פיתוח וייצור מעגלים אלקטרוניים ליחידות

   הפעלת מזגנים, ממירים אלקטרוניים לתאורת חרום,יחידות פיקוד למעליות.
•  מחלקת פח - ייצור חלקי פח, חיתוך, ניקוב, כיפוף וריתוך.

•  מחלקת הרכבה - הרכבת מוצרי חשמל ותאורה, התקנת ציוד לתאורת חרום 
   ויחידות אלקטרוניות לתעשית המעליות.

•  מחלקת אבטחת איכות - מפעלנו מייצר בהתאם לתקנים הישראליים ותחת
    השגחת מכון התקנים הישראלי ומרבית מוצרינו נושאים תווי-תקן. 

ISO 9000:2000 מפעלנו פועל בהתאם למערכת אבטחת איכות   
 •  מחלקת שיווק ומכירות - קבלת ייעוץ מקצועי ופרטני על מגוון המוצרים, 

   תכנון תאורה, תמיכה טכנית ושרות לקוחות.

הפעילות היצרנית של אלקטרוזן 
משלבת גם יבוא ואנו מייצגים 

מספר מפעלים וחברות אירופאיות 
ובינלאומיות מובילות בתחום 

אביזרי חשמל ותאורה כגון:
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• מספר קטלוג: 01041918
• גוף תאורת חרום שלט יציאה דו תכליתי חד או דו צדדי

 STS (Self Test System) ממיר אלקטרוני עם בדיקה עצמית •
• סוללות נטענות ניקל מטל NiMH לטמפרטורה גבוהה הניתנות להחלפה קלה ונוחה על ידי המשתמש

• מבנה גוף התאורה עשוי מחומר פלסטי טכני פוליקרבונט כבה מאליו
• התקנה נוחה, אפשרות להתקנת גוף התאורה ללא השלט, בחירה והכנסת השלט בקליק רק במועד אכלוס הפרויקט 

• שלט: עשוי מחומר פלסטי טכני אקריל כבה מאליו עם הדפסת משי גובה האות 15 ס"מ
• אפשרות התקנה לתקרה לקיר או  שקוע בתקרה

High Power LED OSRAM מקור האור: פס המכיל 7 נוריות •
• זמן פעולה בחרום: 180 דקות

IP20 דרגת אטימות •
ta 40° C טמפרטורת סביבת עבודה •

• מתאים להתקנה בחנויות, משרדים, מסדרונות, בתי מלון חדרי מדרגות וכו'

תאורת חירום שילוט והכוונה 
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KELLY
• מספר קטלוג: 206200.1 206200.2 

• גוף תאורת חרום שלט יציאה דו תכליתי
STS (Self Test System) ממיר אלקטרוני עם בדיקה עצמית •

 • סוללות נטענות ניקל מטל NiMH לטמפרטורה גבוהה הניתנות
  להחלפה קלה ונוחה על ידי המשתמש

• מבנה גוף התאורה עשוי מחומר פלסטי טכני פוליקרבונט כבה מאליו
 • שלט: עשוי מחומר פלסטי טכני אקריל כבה מאליו עם הדפסת

  משי גובה האות 15 ס"מ
• אפשרות התקנה לקיר או חצי שקוע לקיר

High Power LED OSRAM מקור האור: פס המכיל 7 נוריות •
• זמן פעולה בחרום: 180 דקות

IP54 :דרגת אטימות •
ta 40° C טמפרטורת סביבת עבודה •

 • מתאים להתקנה מחוץ ובתוך המבנה, חניונים, מסדרונות,
  חדרי מדרגות וכו'

תאורת חירום שילוט והכוונה
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תאורת חירום שילוט והכוונה 

PAPA .ST
• ממספר קטלוג: 1841918

• גוף תאורת חרום שלט יציאה חד או דו צדדי
• מפזר: פוליקרבונט חלבי 2 מ"מ כבה מאליו עם הדפסת משי

STS (Self TEST System) ממיר אלקטרוני עם בדיקה עצמית •
• סוללה: ניקל מטל High Temperature הניתנות להחלפה קלה ונוחה על ידי המשתמש

High Power LED OSRAM מקור האור: פס המכיל 7 נוריות •
• אחוז תאורה בחירום: 100%

• זמני תאורה במצב חירום: 180 דקות
IP20 :דרגת אטימות •

• אפשרויות התקנה מגוונות: קיר, תקרה, תלייה בשרשרת, מוטות ודגל
• שילוט: אות 15 ס"מ או 24 ס"מ, חד או דו צדדי, כיתוב לפי בחירה

• זמן טעינה: 24 שעות
• מתאים להתקנה בחנויות, משרדים, מסדרונות, בתי מלון חדרי מדרגות וכו'...

** מתאים לדרישות התקן הישראלי 20 חלק 2.22
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תאורת חירום להתמצאות והכוונה

SHIRA 1 Q 300lm
• גוף תאורת חירום LED שקוע להתמצאות

מבנה הגוף
 • הגוף עשוי מיציקת אלומיניום צבוע בצבע אפוקסי לבן/אפור

  עם צלעות קירור עבור נורית הלד

יחידת החרום
• ממיר: בגוף מותקן ממיר תיקני מיוחד לתאורת LED הממיר בעל  

  הגנה במקרה של חוסר עומס
 High Temperature סוללות: נטענות ניק"ד או ניקל מטל •

 • נורית חיווי ירוקה ואדומה )LED double color( לציון טעינה או
  תקלה וכן מצבי בדיקה אוטומטיים

DALI אפשרות לתוספת בדיקה עצמית ו/או •
• התראת תקלה ויזואלית על ידי הבהוב נורת לד אדומה

• אפשרות להתראת תקלה קולית 
 • מארז הסוללות והממיר עשוי מחומר פלסטי טכני )מפוליקרבונט(

  הכבה מאליו 
• מצב פעולה: חד/דו – תכליתי

עדשות
• פנל ריבועי המאפשר החלפה פשוטה וקלה של מגוון עדשות

• עדשות לפיזור בזווית של 25, 45, 60 מעלות
• עדשה אובלית המיועדת לנתיבי מילוט 

• אפשרות ללא עדשה פזור אור של עד 120 מעלות

הנורות
 3W בעלי עוצמת תאורה של High Power LED Lamp נורות הן מסוג •

• אחוז התאורה בחרום 100%
• זמן תאורה 60-180 דקות

 IP 20 דרגת אטימות •
התקנה עבור תקרה אקוסטית/שקועה

מתאים לשימוש במשרדים, אזורי עבודה, מרכזי קניות, בתי חולים וכו'
CB Test 2.22 מתאים לדרישות תקן ישראלי 20 חלק **

זווית עדשה סוג נורהמס. קטלוגי

3445.Q.ST.Ni - CD3W LEDללא

3445.Q.ST.Ni - MH3W LEDללא

3445.006.Q3W LED45

3445.007.Q3W LED25

3445.008.Q3W LEDאובלית לנתיב מילוט
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תאורת חירום להתמצאות והכוונה

SHIRA 1 300lm
• גוף תאורת חירום LED שקוע להתמצאות

מבנה הגוף
 • הגוף עשוי מיציקת אלומיניום צבוע בצבע אפוקסי לבן/אפור

  עם צלעות קירור עבור נורית הלד

יחידת החרום
• ממיר: בגוף מותקן ממיר תיקני מיוחד לתאורת LED הממיר בעל  

  הגנה במקרה של חוסר עומס
 High Temperature סוללות: נטענות ניק"ד או ניקל מטל •

 • נורית חיווי ירוקה ואדומה )LED double color( לציון טעינה או
  תקלה וכן מצבי בדיקה אוטומטיים

DALI אפשרות לתוספת בדיקה עצמית ו/או •
• התראת תקלה ויזואלית על ידי הבהוב נורת לד אדומה

• אפשרות להתראת תקלה קולית 
 • מארז הסוללות והממיר עשוי מחומר פלסטי טכני )מפוליקרבונט(

  הכבה מאליו 
• מצב פעולה: חד/דו – תכליתי

הנורות
 3W בעלי עוצמת תאורה של High Power LED Lamp נורות הן מסוג •

• אחוז התאורה בחרום 100%
• זמן תאורה 60-180 דקות

 IP 20 דרגת אטימות •
התקנה עבור תקרה אקוסטית/שקועה

מתאים לשימוש במשרדים, אזורי עבודה, מרכזי קניות, בתי חולים וכו'
CB Test 2.22 מתאים לדרישות תקן ישראלי 20 חלק **

קוטר חיצוניזווית עדשה סוג נורהמס. קטלוגי

3445.ST.Ni - CD3W LED52ללא mm

3445.ST.Ni - MH3W LED52ללא mm

3445.0063W LED45º56 mm

3445.0073W LED25º70 mm

ספוט שירה גדולספוט שירה בינוניספוט שירה קטן
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LEVIDO מרובע LEVIDO עגול 
• מספר קטלוג: 901424.002

• גוף תאורה איכותי שקוע עגול
• צלעות קירור מאלומיניום

• רפלקטור מאלומיניום מלוטש 
• טבעת חיצונית מפוליקרבונט

IP20, IP44 דרגת אטימות •
CREE LED 13W/7W :נורה •

1350lm •
 • מתאים למסדרונות, משרדים, 

  חללים רטובים,  בתים פרטיים ועוד...

• מספר קטלוג: 901424.003
• גוף תאורה איכותי שקוע עגול

• צלעות קירור מאלומיניום
• רפלקטור מאלומיניום מלוטש 

• טבעת חיצונית מפוליקרבונט
IP20, IP44 דרגת אטימות •
CREE LED 13W/7W :נורה •

1350lm •
 • מתאים למסדרונות, משרדים, 

  חללים רטובים, בתים פרטיים ועוד...

תאורת פנים שקועי תקרה

PRO LED
• מספר קטלוגי: 3455.008

• גוף תאורה פנים
• צלעות קירור מאלומיניום

• מכסה הגוף עשוי פוליקרבונט בלתי שביר בצבע לבן
• טבעת חיצונית מפוליקרבונט

• דרגת אטימות: IP 20 עם טבעת ללא זכוכית
• דרגת אטימות: IP 54 עם טבעת כולל זכוכית הגנה שקופה או חלבית

Citizen COB LED 32W/24W :נורה •
3200lm/2400lm •

• אפשרות ליחידת חרום
• מתאים להתקנה שקועה 

• מומלץ לחללים גבוהים, מסדרונות חדרי כניסה וכו...
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תאורת פנים וחוץ צמודי קיר ותקרה

 EDEN LED
• מספר קטלוג: 7114

• גוף: פוליקרבונט בצבע אפור, לבן או שחור
• מפזר: זכוכית מחוסמת

• רפלקטור: אלומיניום מלוטש
30W LED :סוג נורה •

3000K/4000K :גוון אור •
IP54 :דרגת אטימות •

3150lm :עוצמה •

 LED דמקה
• מספר קטלוג: 1040.17

• גוף תאורה פנים
• בסיס ומכסה הגוף עשוי פוליקרבונט בלתי שביר בצבע לבן

24W/17W LED :נורה •
2500lm/1650lm •

IP44 :דרגת אטימות •
• אפשרות ליחידת חרום בתוך הגוף

• מתאים להתקנה על קיר או תקרה
• מומלץ לחדרי מדרגות, חניונים מרפסות ועוד...

 LED יפעת
• מספר קטלוג: 340

• גוף תאורה פנים וחוץ
• בסיס ומכסה הגוף עשוי פוליקרבונט בלתי שביר בצבע לבן

24W/17W LED :נורה •
2500lm/1650lm •

IP 54 :דרגת אטימות •
• אפשרות ליחידת חרום בתוך הגוף

• מתאים להתקנה על קיר או תקרה
• מומלץ לחדרי מדרגות, חניונים מרפסות ועוד...

 LED גוף תאורה מוגן מים
PAS LED 38W :מספר קטלוג •
• בסיס הגוף עשוי פוליאסטר

• כיסוי הגוף עשוי פוליקרבונט, סגרים מנירוסטה
18W-64W בהספקים Philips LED /TRIDONIC נורת •

• חסכון באנרגיה מ- 85%-75%
• אפשרות לעמעום לפי דרישה

• אפשרות לחיישן תנועה
• הגוף קיים במידות שונות

3000K/4000K/5000K :גוון תאורה •
 IP65 דרגת אטימות •
• התקנה קלה ונוחה

230V מתח •

12



תאורת פנים תלויים

EB 1W-053X :מספר קטלוג •
• גוף תאורה LED לאולמות ייצור ושטחים גדולים המחליף את גופי התאורה הסטנדרטיים עם ציוד מטל הלייד

Hear Sink הגוף בנוי מיציקת אלומיניום עם צלעות קירור אינטגרליות •
)220W רק לגוף( Dimming אפשרות לעמעום •

)PC( מאלומיניום או חומר פלסטי טכני )מפזרים )רפלקטורים •

HIGH BAY גוף תאורה פעמון

TL-HBC100-XXTL-HBC150-XXTL-HBC220-XPDZZמס. קטלוגי

100W150W220Wהספק

100-277VAC100-277VAC100-277VACמתח כניסה

Power Factor  מקדם הספקPF>0.95PF>0.95PF>0.90

Lm15000 Lm24500 Lm 10000עוצמת תאורה

100Lm/W100Lm/W110Lm/Wנצילות אורית

CRI 80<80<80<ערך מסירת צבע האור

120 מעלות60 או 120 מעלות60 או 120 מעלותזווית פיזור  
MEANWELL TaiwanMEANWELL TaiwanMEANWELL Taiwanיצרן הדרייבר

LED -יצרן הPHILIPSPHILIPSPHILIPS

336 יחידות182 יחידות126 יחידותכמות ה - LED בגוף התאורה
50000 שעות50000 שעות50000 שעותאורך חיים ממוצע
יש אפשרות--אפשרות עמעום

3000-5700K3000-5700K3000-5700Kטמפרטורת צבע האור

אלומיניוםאלומיניוםאלומיניום/פריזמטיגוף התאורה והמפזר עשויים 

IP 65IP 65IP 65דרגת אטימות
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TERRA STAINLESS STEEL 245 עגול או מרובע 

LIGHTSTREAM LED MIDILIGHTSTREAM LED MAXI

LIGHTSTREAM LED MINI
• מספר קטלוג: 641286.000.1

• גוף תאורה שקוע להתקנה ברצפה
• בסיס הגוף אלומניום מצופה

• מסגרת הגוף עשויה פלדת אל חלד
• כיסוי זכוכית הגנה שקופה

• רפלקטור סימטרי/אסימטרי מאלומיניום
28W LED :נורה •

IP68 :דרגת אטימות •

• מספר קטלוג: 721716.1131.1
• גוף תאורה עשוי אלומיניום

• מכסה זכוכית משוריינת עם ציפוי קרמי
1X59W LED :נורה •

4000K :גוון אור •
• מגיע בצבעים שחור/אפור

Citizen LED COB •
• רפלקטור עם זוויות פיזור שונות

• ניתן להתקין על עמוד תאורה
IP65 דרגת אטימות •

• מספר קטלוג: 721721.1131
• גוף תאורה עשוי אלומיניום

• מכסה זכוכית משוריינת עם ציפוי קרמי
28W LED :נורה •
4000K :גוון אור •

• מגיע בצבעים שחור/אפור
Citizen LED COB •

• רפלקטור עם זוויות פיזור שונות
• ניתן להתקין על עמוד תאורה

IP65 דרגת אטימות •

• מספר קטלוג: 721718.0031.1
• גוף תאורה עשוי אלומיניום

• מכסה זכוכית משוריינת עם ציפוי קרמי
2X56W/4X56W LED :נורה •

4000K :גוון אור •
• מגיע בצבעים שחור/אפור

Citizen LED COB •
• רפלקטור עם זוויות פיזור שונות

• ניתן להתקין על עמוד תאורה
IP65 דרגת אטימות •

תאורת חוץ
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מוגן התפוצצות ומוגן מים 

• מספר קטלוג: 601069.002.1
• גוף תאורה עגול אטום ומוגן מים 

• הגוף והמפזר האופלי עשויים מחומר פלסטי טכני פוליקרבונט
 UV ובפני קרינת IK10 העמיד בפני הלם  

LED בהספקים: מ- 12 ווט עד 56 ווט LED נורות •
• אורך הגוף: מ- 405 ממ' עד 1530 ממ' בהתאם

• טמפרטורת הגוף הנמוכה מאפשרת התקנה במקומות בהם
  יש סיכון התלקחות גבוה

IP67 :דרגת אטימות •
C +40° עד C -20° טמפרטורת סביבת עבודה •

• זווית פיזור האור 260 מעלות
4000K :טמפרטורת צבע האור •

 LED -התקנה קלה ופשוטה, אפשרות תחזוקה קלה בהחלפת פנל ה •
• התקנה באמצאות אביזרי חיבור לקיר תקרה או תליה

• מתאים להתקנה בפנים ומחוץ למבנה בחניונים, מנהרות,
   מפעלים וכדומה

PLANOX TUBE
• מספר קטלוג: 451179.009
• גוף תאורה אטום ומוגן מים

• בסיס הגוף בצבע אפור בהיר ומפזר אופלי עשויים מחומר
 UV ובפני קרינת IK10 פלסטי טכני העמיד בפני הלם  

LED בהספקים: מ- 19 ווט עד 63 ווט LED נורות •
• אורך הגוף: מ- 750 ממ' עד 1650 ממ' בהתאם

• טמפרטורת הגוף הנמוכה מאפשרת התקנה במקומות בהם
  יש סיכון התלקחות גבוה

IP67 :דרגת אטימות •
C +40° עד C -30° טמפרטורת סביבת עבודה •

• טמפרטורת הגוף נמוכה ומאפשרת התקנה במקומות בהם
  יש סיכון התלקחות גבוה

IP66 :דרגת אטימות •
Ra 80 מסירת צבע •

4000K :טמפרטורת צבע האור •
• התקנה קלה ופשוטה, אפשרות חיבור גופי תאורה אחד לשני

• מתאים להתקנה בפנים ומחוץ למבנה בחניונים, פרגולות, חדרי מדרגות וכדומה

PLANOX ECO

ACQUEX T5 -I T8 LED
• מספר קטלוג: 10107928

• גוף תאורה חסין התפוצצות, מוגן מים
• בסיס הגוף עשוי סיבי זכוכית ופוליאסטר בצבע צהוב

• מכסה הגוף עשוי מפוליקרבונט שקוף
• קליפסים עשויים פלדת אל חלד

T5,T8, LED :נורה •
LED בהספקים: מ- 22 ווט עד 45 ווט LED נורות •

IP66 :דרגת אטימות •
 ZONE 2 -מתאים ל •

KRATEX
• מספר קטלוג: 10039376

• גוף תאורה חסין התפוצצות, מוגן מים
• הגוף עשוי מפוליקרבונט או זכוכית

• מכסים עשויים אלומיניום בגימור פוליאסטר בצבע צהוב
IP67 :דרגת אטימות •
 ZONE 1 -מתאים ל •
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מהדקים מהיריםתאורת חירום ניידת

12W 12V 20לד דרייברW 12V לד דרייבר
12W עד הספק של LED לד דרייבר המתאים לנורות •

12V DC מתח קבוע •
LE 12-12/12 :דגם •

7020CV :מק"ט •
IP20 דרגת אטימות •

20W עד הספק של LED לד דרייבר המתאים לנורות •
12V DC מתח קבוע •

LE 12-20/12 :דגם •
7118CV :מק"ט •

IP20 דרגת אטימות •

אביזרים

MBX001-5W :מספר קטלוג •
• תאורת חירום LED ניידת וקלה לנשיאה

5W LED :נורה •
500lm :עוצמה •

1.8Ah 12V סוללה: ליתיום נטענת •
• זמן תאורה: 240 דקות
• זווית פיזור: 80 מעלות

-25C°-50C° :טמפ' עבודה •
IP65 :דרגת אטימות •

• המהדקים מיוצרים מחומר פלסטי טכני PC בצבע כתום ושקוף
• החדרה קלה של המוליך והידוקו החזק בתוך המהדק
• פתח אינטגרלי במהדק המאפשר מדידת מתח וזרם

• סימון על המהדק המראה את אורך החשיפה הרצוי של המוליך

תיאורמס. קטלוגי

 מהדק חיבור מהיר לחוט 5.2/5.1 מ"מ ל -3 כניסות155703

 מהדק חיבור מהיר לחוט 5.2/5.1 מ"מ ל -5 כניסות155705

 מהדק חיבור מהיר לחוט 5.2/5.1 מ"מ ל -8 כניסות155708
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 • גלאי נוכחות להפעלת תאורה, חימום, אוורור ומיזוג אוויר
  (HVAC( לחיסכון אנרגיה מרבי

• אפשרות להתקנה חיצונית )על התקרה( או התקנה שקועה
• אפשרות הגדלת טווח הגילוי על ידי הוספת גלאים נוספים עד

master & slave 10 יחידות בשיטת   
LED מתאים לתאורת ליבון, נורות פלורסנט, נורות הלוגן ונורות •

• אפשרות תכנות הגלאי באמצאות שלט רחוק )אופציונלי(
• טווח גילוי מכסימלי: בזווית של 360 מעלות בקוטר של עד

   8 מטר מגובה 2.5 מטר
• כיוון רגישות מ- 5 לוקס עד 2000 לוקס

• נורית סימון אדומה בגלאי לכיוון אופטימלי של הרגישות

 • גלאי נוכחות להפעלת תאורה, חימום, אוורור ומיזוג אוויר
  (HVAC( לחיסכון אנרגיה מרבי

• אפשרות להתקנה שקועה
• אפשרות הגדלת טווח הגילוי על ידי הוספת גלאים נוספים עד

master & slave 10 יחידות בשיטת   
LED מתאים לתאורת ליבון, נורות פלורסנט, נורות הלוגן ונורות •

• אפשרות תכנות הגלאי באמצאות שלט רחוק )אופציונלי(
• טווח גילוי מכסימלי: בזווית של 360 מעלות בקוטר של עד

   8 מטר מגובה 2.5 מטר
• כיוון רגישות מ- 5 לוקס עד 2000 לוקס

• נורית סימון אדומה בגלאי לכיוון אופטימלי של הרגישות

• שילוב של גלאי ויחידת בקרה
 • מתאים לשליטה מרבית על תאורה, וכן על חימום, אוורור ומיזוג

  )HVAC) אוויר  
 • מתאים להתקנה שקועה, ההתקנה פשוטה וקלה באמצעות

  קפיצים
 LED מתאים לתאורת ליבון, נורות פלורסנט, נורות הלוגן ונורות •

• נורית סימון אדומה בגלאי לכיוון אופטימלי של הרגישות
• אפשרות תכנות הגלאי באמצאות שלט רחוק )אופציונלי(

 • עדשת גלאי מיוחדת המאפשרת גילוי בזווית של 360 מעלות
  בקוטר עד 20 מטר מגובה 2.5 מטר

• כיוון רגישות מ- 10 לוקס עד 2000 לוקס

IP55 גלאי להתקנה מחוץ למבנה עם דרגת אטימות •
 • מתאים לשליטה על הפעלת תאורה  או  חימום,

  )HVAC) אוורור ומיזוג אוויר  
• מעגל אלקטרוני מיוחד המונע הפעלות שווא בגלל הפרעות 

  סביבתיות
• כיוון הפסקה אוטומטית מ 5 שניות עד 30 דקות

• טווח גילוי: עד זווית של 360 מעלות ברדיוס עד 16 מטר
  מגובה 2.5 מטר

• כיוון רגישות מ- 5 לוקס עד 2000 לוקס
LED מתאים לתאורת ליבון, נורות פלורסנט, נורות הלוגן ונורות •

• אפשרות תכנות הגלאי באמצאות שלט רחוק )אופציונלי(
• נורית סימון אדומה בגלאי לכיוון אופטימלי של הרגישות
• אפשריות התקנה רבות, לקיר לתקרה או בפינת המבנה

גלאי נוכחות לתאורה ומיזוג

OS-384P גלאי

OS-408P גלאי

OS-420P גלאי

OS-360P גלאי
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שליטה חכמה 

 • מפסק חכם עם אפשרות שליטה דרך טלפון או טאבלט דרך
  אפליקציה בעברית

• אפשרות לקבוע זמנים, טיימר והדלקה מספר מפסקים ביחד
• התקנה: קופסאות 55 או מלבנית 3 מקומות

• מסגרת: זכוכית
ABS :בסיס •

110-V230 AC :מתח • 
10A 2400W :הספק מקסימלי •

WiFi ER (iOS/Android) :אפליקציה •
2.4GHz :תדר •

802.11 b/g/n :WiFi תקן •

ER SMART SWITCH מפסק יחיד 
 • מפסק חכם עם אפשרות שליטה דרך טלפון או טאבלט דרך

  אפליקציה בעברית
• אפשרות לקבוע זמנים, טיימר והדלקה מספר מפסקים ביחד

• התקנה: קופסא מלבנית 3 מקומות
• מסגרת: זכוכית

ABS :בסיס •
110-V230 AC :מתח • 

10A 2400W :הספק מקסימלי •
WiFi ER (iOS/Android) :אפליקציה •

2.4GHz :תדר •
802.11 b/g/n :WiFi תקן •

ER SMART SWITCH מפסק כפול 

 • מפסק חכם עם אפשרות שליטה דרך טלפון או טאבלט דרך
  אפליקציה בעברית

• אפשרות לקבוע זמנים, טיימר והדלקה מספר מפסקים ביחד
• התקנה: קופסאות 55 או מלבנית 3 מקומות

• מסגרת: זכוכית
ABS :בסיס •

110-V230 AC :מתח • 
16A :הספק מקסימלי •

WiFi ER (iOS/Android) :אפליקציה •
2.4GHz :תדר •

802.11 b/g/n :WiFi תקן •

ER SMART SWITCH מפסק לדוד חשמלי 
 • מפסק חכם עם אפשרות שליטה דרך טלפון או טאבלט דרך

  אפליקציה בעברית
• אפשרות לקבוע זמנים, טיימר והדלקה מספר מפסקים ביחד

• התקנה: קופסאות 55 או מלבנית 3 מקומות
• מסגרת: זכוכית

ABS :בסיס •
110-V230 AC :מתח • 

10A :הספק מקסימלי •
WiFi ER (iOS/Android) :אפליקציה •

2.4GHz :תדר •
802.11 b/g/n :WiFi תקן •

ER SMART SWITCH מפסק לתריס חשמלי 
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